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 *ترمجة: صباح آرام
 

أي طااا     م طاااي غبغااار الاا    كاااي ماماااد اااا ياد   مااا

سااا  اللغااا الااب     ؟!لعاا ي مكاا   كااا نااة  الدعمااة والاا   

غ امااةد  ااع العاواامة وغع  ااة  ااع الماا ي ا  اا     ااع كااا 

زقاق وشايع ااكش  ذوو القبعاات المما  والداا   ي اا  

ال      أذمع الدبأ عب  ال ا ما والكلفزماي  و ع عدااومي 

 اي مل،اااكل كاااا ومااشااا كات ال،ااامى  وعلااا  كاااا  ااا

مخلااي مع اا  علاا  غبغااار الاا     ومللباا  الاا  الق،اا  

سااا مك م ماام ااااد  واااب ة الم مداااة مبم ااااي علااا  ا عمااا   

وا شلاي  وكا عا لة غلم ع أ  ا نا ابمث  ع الداوا  

وكا زاومة مي الب ت   ع الشاايع م، م المشا  غعضهم 

ومش  الشباب الغاضب مدهم ماقات اآل  مي    أم  ما   

ئ ق م   الكا مدظ  ال  الدمار  وات  دا  طا    ماط

وااا  ة أو زعقاااة طاااا   كااااات كا  اااة لكخفاااك القلااااب  

الواا ب كاااااا مكداا غاي غعاا  الاا يي ال الااث  مكداالقاي 

ا غااااب والم واااي غأقاا امهم ال ام ااة  م ضاا  ال  نااات 

كاااا مددلاي  لدة ال  البامة والم مقة ونم مبم ااي  اع 

علا   يع ا وم لعلهموم اد  يوم اد يالم وج وغ ي ا شلاي 

لق  سا  اله لاي العاومة  واه أت الما ي    غبغار ال    

ماع كااي  ولم اكي الق   غع    عاي ناة  المعمعاة  أماام اللم

المئات مك  قاي ال  مقانع نااا  الملاا والمماام والبااز  

أواب  مماي غبغاار نا م   مواااق  علا  غبغاار ما    كلمااة 

م   ادكم  مك  المدار  م مااد م مااد وام    قط كاات المزا

مي الددار وال  ا  مكشااغكاي غا ما يل .     اوأيغعاد أيغع

الغ اب    غبغار ال      المدلماي وكاشافاماذا ما ا   س
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غاا أوا مدقباااي  ااع الككااب  مكااأملاي  ااع الككااب ال،ااف ار 

الدلام   ما ا   ماذا كاي  غبغاار ما     اع ال  ومدظ وي 

أمااة أمد ااة  أي  عااار  أمااة شااك مة؟ أي المكاام؟ أي ساا ؟ 

   م   ناا سم  وشعاذ    أمة اككة أو م، بة كاي الببغاار

مك  ووا ممي غد ق ة و   ومد ي قا مم الا  عشا   أو 

اماا  عش مي ألفاد  كا سا ك ا   س ايا  ل غا و وا ا اد  

لببغاااوات  اماات ل يأوااماب المماا ت الاا  ماا غ    معظاام

 واتة كاااي غاعااة الببغاااو ااع  ااا امام ااا الاا     المق  ساا

مكبا لاي الشكا م  لم مكي   قاد نةا الكبا   للشكا م  اع  اا 

 الباعة  لةا اضو  مدؤولاامام ا ال     اللل ا مي قبا 

 البل مات  ع الم ي ال   ك  أسااق   م   لهؤ ر الباعة 

غعاا  عشاا ات   مئااات الل ااالع غاا أ أوااماب الببغاااوات 

اعكق  الااعاي وكاشفا الغ ب  مدك ي  لق مل قداي الوا   ال

الببغار اي م   ل )أاا ملككم  م عاد    مَ غأي ال     يغما َعل  

 أاا وامب كا أم مكم( 

لااام مكاااي ماااا ااقعااا  الع ا ااااي ومداااكولعا الواالاااع 

 والمدلماي مكواغقاد 

 )أاا إل  الدمار وأيضكم  !( 

يغمااا لق داات زو ااة الاا     الو اا  مكمااة أ اا    كااا 

لا والخاف  ع أس   ال      يغم اي   شعر معلا الخ

لها  ما ام   غماذا لق دات سا    سا  ات شعر مخ فها او مخل  

 الب   الببغار؟ أي ااع مي الك م المبوي؟

) ااع الل ااالع ملهااا مااع الداا    و ااع الدهاااي ملهااا مااع 

 داي   ( ال

لقاا  ااكشاا  عاا   كب اا  مااي الكلاااي وأوااماب المواااعم 

غ عوم،لم ي وغعض الم يسا ي الاةمي  اإلطايات والمه  
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اقاعداا عي الك يم   ع غاغات أط اف البل    ماا كااااا 

م عاي ع،فاياد ممط عل  شل    لق  غ ا كاا ط ا   اع 

اظاا نم غبغاااار  لااام مباااك غبغااار إ   وألقاااع القااابض عل ااا   

ا قفاص عي الب ة الولبات  لم مبك غبغار إ    ةوعلز غا ع

ا الدا وي  اع قلااب أسا   ولمق ي الك م والِمَكم الةي مما  

  وغداااا   أ االاا  وأعماماا  مكاا   ااالاا      زو كاا   أغدا

اي  وغاا أ أغلب ااة أسااااة  الكل ااات والمعاناا   الخاا م والماا  

اا  اا ممفا مهم وعم   ياسات عي يغبات عا لاة الا      عم 

مممااازاهم  واواااوى الوااا ب أماااام المككباااات  ساااكعاي  

الو اااي الككااب الكااع اكماا ب عااي طبااا ع وك ف ااة اكااام  

وزيقها   الخ  لق  اشك  الدقاا  ماا  المااطي ا و  لهاةا 

الو    أنا  ع الهد  أم  اع ال،ا ي أو  اع أ  مق اا؟ ولكاي 

أك اا نم اافقاااا علاا  اي اللزماا   الع غ ااة نااع الماااطي 

لداام  كب ا  ملكاا ا و ! وق  أمش ع اي غبغار ال     كاي 

م  ملا   ع اللزم   وام ش اؤ  غمبلغ   الع  وق  أن ا  أ

اللزم   ال  ال      نا الببغار مي ادا العقاب والبااز؟ 

لقااا  اسكمدااادت وزاي  الك غ اااة إعااا ا  غااا ام  مداااكعللة 

للمعلباا ي غالببغااار  ذكاا اد كاااي أم أا اا ؟ مكاا  مدااكاعب 

اللم ع أس اي نةا الو   المل اي  الاةي ممع ا  ماا مل قاي ماي 

ة الكاااا م  وي زمااااا   واق،اااااي   ااااع الم ملااااة ا غك ا  اااا

والمكاسااوة وا ع ا مااة ووااا د الاا  الكل  ااات أواابمت 

 ياسااة الببغااار و ا ااا  الم نشااة ضاامي مقاا يات المااده   

وااي الم يساااي الببغاااوماي مكماا ماي عااي عظمااة غبغااار 

وكبايناا ال     وغبغاوات ال ا ا    مدد  واغاي الاب   

الل لااااة الكااااع ذيف   هااااا الاااا     الاااا ماع علاااا  غبغا اااا  

ي الاا     ناوماااد للو اااي لكداا   ااع الممباااب  يغاام كااا
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  أنماا ط ااي  اغم   ااهماك  غا سكماع الا  كلماات غبغا

ا قفاص ا      لق   لب ي ا ت ال ولة أاااعااد ااا ي  

مااي الو اااي للاا      مكاا  إاهاام اضااو وا للبمااث عااي 

 ي   اسااما ها مااي المخك،اا ي و ااع القاااام    لكااي عب اااد 

 اام ا يغعا ي ماي  ق ااا  ال      ا مكعلقاد غبغا     اع ال

عم  الب   المزي والِم ا    ع الك الل لاة   ل لاة المعلاز    

لاام م،اا ق الك  اا وي م ااث غل ااا الاا     مد ملاا  غالاا ماع  

نةا الةي ق  م مل اي شه   ولم مةيف  معة ولكد   اع الاك 

 الل لة كاي مكم ب غ،عاغةل

وااب اد    اللاا )مااا  مااان   الشااعب   إعااةيواع إي لاام أ

ع كا ا ماا  لق  اعل مت مي الببغار  يساد يا عااد  أااا   و 

أيم  مااطداد   مكوبع غوبع الببغار  كا ماي ممبداع ومبغاع 

أي مكاي سع  اد عل   أي مدكاعب كالببغار اعل مات ال ولة  

وكااا مااي نااا ماا مي علاا  العاا ع  ااع مملككااع عل اا  أي 

قار مم غع غبغار  ع  اي   سكمدظم ل  نامة وم،ب  ماي أوا 

 وم،اااايمف  "اااا ي نااااا  الببغاااار"   م اااع أ ااااي الببغاااار

سااككاي مااي افقااات الخزمدااة  اااا   خاا  لكاام لااا اسااكقوعكم 

الم،ايمى مي أ اا  أو  كم لكدفقانا عل  الببغاار وعالما  

الم نع  وسك، ف مي افقات ال ولاة علا  ال،اب ة الاةمي 

 م،اا  وي الع،ااا    لببغاااوااكم  و  أيماا  أماا اد معاابدااا إذا

 اع ضت ز ا ات غ ك  لملايات ال،ب ة نؤ ر ( 

غع  الك الل لة و ع ال،با  إا  ع ناا  الممام والملا 

والب غااااا والو اااااي الملااااااة الاااا  الداااااق والق ،اااا مة 

والمقاااانع  مب عااااي ط ااااينم غاااأغخ  ا ممااااي  وغ عااات 

ط اي المب والب غا غفلاي مع و   وكاةلك ط ااي القواا 

المغاا   غقبضااة مااي الاا  ي    والممااام المكشااقلب والملااا
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ااا  المخك،ااااي  قبضاااة   اااي للببغااااوات الممباغاااات  وأع 

مماضاا ات  اوااة عااي ك ف ااة ا غ ااة الببغااار  ولااا قكااا 

أم نم غبغار و  ة كاي معاقب غعشا   أعااام ماي الدالي 

مدب قاااي الواايئ لملل  ال اي   ومي قكا م مة مي 

ع الببغااااوات  عقاغااا  الدااالي المؤغااا   ووااااي العشااااق  ااا

المكدزنااات العامااة م قاااي وااعاغة  ااع الماا مث نمدااااد 

اك لة الضاضار الدا م عي ط  اي المئات مي الببغاوات 

 اااق أشاالاي الااك المكدزنااات  ولمااا كاااي سااب  الببغاااوات 

ممداعاااد غاا أ العشاااق مشااكماي غعضااهم غعضاااد  وااايت 

اله مة المفضالة  اع مداسابات الازواج زو ااد ماي الببغاار  

ومااا  علااا  كاااا  ااا اي وقدوااا   و اااع أواااب  الشاااعاي ا 

وا هاااات المعاااايح والممااا ت   و اااع المااا ايي و وي 

 الملاا ي والمدكشف ات نال

 )ما مدا أم ار سدظا غبغاوات  !( 

واخلاا  الفداااااي المباا عاي عااي اللامااات الق مااة الكااع 

ااااي الوب عاااة وغايا مااات الفااداااات وال،اااب ة الاااةمي  ا، 

ا شاالاي و  ومااةي اي الاا ماع والا ااا  الكا مااة  اللاا ا

ل  د واهاياد م ساماي الا      والدمار والغاغات  وايوا

وغبغا ااا  المفقاااا    اااع عماااام الاااب   شاااه ماد كااااات اقاااام 

المعااايح  إضااا ة الاا  ن مااة الاا      كااا وزماا  كاااي 

ما ع ن مك   ع مظ وف ومبع   الا  الفدااا ي  عشا ات   

مئاااات اللاماااات الملاااااة  الااا     والببغاااار علااا  ككفااا   

     وقاا  أ  ااا مدقاااي الببغااار  ااع  ماا   الاا     وقاا  الاا

وضع الببغار عل  سباغك   ال     مع أ ا ا  عا لكا  علا  

ما    الوعام والببغار مشاايكهم  الا     م،الع والببغاار 

   اااا م والببغااار عداا  يأساا   لاام مكااي عل باااد ساالا ا اااق 
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عد ما اق ي  ع الك الل لة إزالة واي الددا  ماي ال مااز 

مااات المكام ااة واسااكب الها غ،اااي  غبغااار غمدقاااي  واللا

ي وأ دمك  الملااة  وغ ت واي  الببغار غأ دمكا   المقا 

المفكامة عل  َعلَم الب    واسك عع الشاع ار الا  الق،ا  

لكدظا م ق،اا  نم ال مقاة  اع امل ا  غبغاار الملاك و م ااع 

كاا ل لاة ولدااعة ماي الزمااي مككا ي  اع غبغاوات الاب    

ااي  اع مداماا ق،،اهم نةا الضال     وكك ااب الق،اة ما و 

ومااا ووي  اااع ذلاااك مااااا ب ولغاااز  سااا  إ كفاااار الببغاااار 

لكدها ادكهع  م عاد اهامة سع    وام   ناع ع ااي   علب ة

غاةلك  م اث مغا و  وما اغم   الدعا  ال     عل  غبغا   

ذلك ال ام ع  اد وطد اد ومق ي غم سام  مهاايي اي اغا و 

عاااااد ضاااامي عا لااااة غبغااااار الاااا     أا اااا  الببغاااااوات  م 

)المااةك ( الااةي ساا مع   عل اا  ال ااام أو غاا اد   ااع ا سااااق 

وا زقاااة والشااااايع   اااع الباواااات وسااا ايات الكاكداااع 

والقوايات مشان  اللم ع ونام ممداكاي غخ ااط مشا و   

غببغاوات  أو مش واها غ سغهم  الببغار مو   ومماط  ااق 

دامار   الا  غ ا  ال ؤوي وا ككاف  كل ما اظ ت ال  ال

الببغاااوات م ااث الامااا  ي طااا   . اا    ااع كااا زاومااة 

ومغاا   كداات اشااان  الببغااار  ومكداااقط زيق الببغااار  اااق 

يأسك  غ اد كا شاخي ممكلاك  اع الب ات   شاا  لكدظ اى 

الزيق المك ب  مي علا  م غدا   ك  ا وي مااولاا إمهاام 

   ال     وغع اا ل  غبغاااهم غأسمار مدكعاي   لكي ال  

     اد  مكا  أ اة الدا ا  ركاي ااغهاد  ا  كاي مع ف غبغا

ونم  اع ط ماك عاا اهم ومكا  المه غااي مللبااي معهام 

مي اللااب اآل   مي الما و  أاااعااد غ مباة ماي الببغاار  

ولكااي عب اااد  مكاا  كااا ت لاعااة الاا     علاا  غبغا اا  اي 
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  ي غ  اا

 ماااذاالاا  لماا ات ع ماا   ملمااع مللاا  الااازيار ومدااألهم 

مؤولاااي إ كفااار الببغااار؟ وك ااى مفداا وا ؟ وكاااي الضاال   

 مدا  الملل  

 ما ي القفي  كاي مدبغع اي مكاي أكب    -

وأ اب وزم  .   )ونا ندا  قفي أكب    كااي مداع 

 لعش ات الخ ا  ( 

ي   ااع اآلواااة ا   اا    - ولكااي مااا ي كاااي قاا  ماا  

 اماماد 

د اا اد  لاام مااا ي  كاااي الببغااار  ااع ا مااام ا   اا   ع -

 اعلب  الو اي ا     

    أعكق  اا  مدة اي مدعاكم عدا  إلكهاام غلباا ) اد (  -

 اازع  وطاي  

ي   ااا  ا كفا  مكاما   لل،امف  ي  لقا  و هااا  - أا،ا 

  شات ع سااهم ال  ع اا  مك  أو ب غالعش    ما م   

 مام  وي الكقاط ال،اي ل  

ى   كاااي ولكداا  كاااي ضاا ويماد   كاااات مدااألة أيشاا  -

 مدبغع ا،ام   م ع ام كات الببغار مع ال     

    كاي الببغار م ل د ومغ وياد  لق  اغ  ت طبا ع    لق   -

ق غا ي الا مك  مايي المب ماع كاا الو ااي  مكا  غا ا   مفا  

 دفكوال  اج  لق  واي ضخماد غشكا كاات الو اي ال،غ    ا

 امك  

ماااا ي قبااااا افكاااا ع ال  وك ااااى   مكاااااي مغاااا وياد  -

   مكاا  اللمهااايي كاااي علاا  ال ؤسااار مشااان   الببغااار

 مشكم أم اااد واي مزيق أمام أع دهم غا 

مدااي الا كدت أااا لفعلات م لا  أمضااد   لاا كااي نداا   -
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 مي العق ار  ع   مكع مدظفاي قاذويااع  

وكاااي الاا      ااع نااة  الللدااات العق مااة مهااز يأساا  

مغاا ي   وي  مك  مغا و المللا   اضا  غبغاومااد م داةا 

 كلمة و اع  

مااا   عاااام ومااا    أ ااا   عااام المااازي والمااا ا  الاااب    

نم وأمهااااهم روأ ي  الداالدار أافدااهم ماا ي أوواااا .غااا

و.غااار وأمهااات أقااايغهم أي مااأااا لهاام غاازوج مااي الببغااار  

يغما عوى ال     عل هم وال وى غهم وعفا عادهم وكااي 

دااكم ا أي ي غاإلعاا ام  مااي الم ازعا اااد الممكاااماا ك اا  

مكاي امكلاز الببغاوات  ع الدالاي ماي  واعاع سا وي 

لمفقااا   مااي الاا     ونااا  ااع مالكاا  الااك علاا  غبغا اا  ا

عااادهم وعاااي غبغااااااهم  اااع ع ااا   الممكماااا  ااا اد اي معفاااا

م      لق  أعفع الةمي قضااا العما   اع الدالاي غشا ط 

وامااا  أي مع ااا وا علااا  الببغاااار  ااا   شاااه  وامااا  وإ   

مكعةياد   اد الع اي عل  غبغار ال      ع  س ع ماي  كاي

غااا   مل ئاااة غالببغااااوات   ماااي المخلاااا    اااع ساااامات 

الم ايي واللاامع والمدكشف ات   ع الق ، مات وساق 

الدماس   وأمام غاب المما ظة كاي الببغار ممايي الماب 

 وي م ااااار  وكاااااات طالبااااات المكاسااااوات وال ااامااااات 

زعقي غهي  ع ال،افاف مخللي مي المدظ  والم يسات م

)أمكها ال،اف قات  يي غا اانكي   أماا ور ا غبااي  اع 

 نكةا  ( 

ومي   ط مب ال     لببغا   اسكب   الدش   الاةي  اا 

 اع الاب     المئة عام غدش     م  ككب  أك   الشع ار غبغاوما

غعاا  م مااة أمااام مفااال  م ااع طاا ب ماا ايي الااب   الدشاا   

لم ي  ع انك اج   اع كاا م مداة الل م    ع ال،با  كاات ا
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مقااااا  اااااص غككااااام  الببغاااااوات  وأعاااا  أسااااااة   ئاشااااا

البامالا  ا  ع اللامعات مماض ات  اوة غهة  المداسابة 

وكاات الدفقات ا،ا ف لهام ماي م زاا اة الا     مباشا    

  و ااع مااام  معااة وأمااام أاظاااي الداااي و ااع سااامة الشااعب

شاادك سااكة م ااث ام ااا  الاا     وعلاا  ككفاا  غبغا اا   ااام 

ماي  ة واآل ا ميي مدهم مي الشا ا  وا يغعا أشخاص  إمد

  راا  لام مفقا  غبغااأي ال     مكاةب وأ عاا غاالشباي  اهم 

ا  مل     معاة مبغاع ماي ويا هاا اماماا اللم اع أأو د و

ال  َعبَا   الببغاار  م ماة مادهم ماي أناا الم مداة واآل ا وي 

قاا ي مكاا  مااي ال مااى  كاااااا عاا ا  وغاا  أنااا و لاااا معل

غالمئااات مااي الببغاااوات لكلااكهم  راعفداات أ دااا نم  ماام  ااع

اللمام المهك  ة  كاي مخل د اي اكاي ندا  أس     ا غع 

الببغااار ساااار  ااع الم مدااة أو  ااع ال مااى  و ااع ا مداا ات 

كاات الشعايات الكع ادكهاي ال     ااةاع ماي اإلذاعاات 

الاك  أما لكاا شاخي م ماة ا ك ااي  توالكلفزمااات  وكاا

ت ساادة وقاا  اداساا  الداااي  الشااعايات لكلقاا ي غبغا اا   ماا  

الك    مي نمامهم  وأم  ي إم،ار  اع عماام الاب   وقا  

 كفاار اسم   ال     غدكا ل  ك   اد ال  م  كا  مدد  مع  ألم 

غبغا     ي كا مااطي  ع البلا  غا ا ماي ا،ا ب  زوج ماي 

ة غااأي الببغااار  ذكاا  وأا اا   وندااا  غشاا   للمااااطد ي كا اا

.  اد مي أا   الببغااوات ناع  اع ط مقهاا ماي الخاايج الا  

الااب   سااكازع علاا  مااي ممكلكاااي ذكاااياد لببغاااوات  ولااي 

ي الا     وأسا ا  مدا ويوي  ا اد أمم م أم  مي ذلاك  و

   ي الداااي مل قداااي الببغاااوات الِمكاام غااا  ي الببغاااوات 

ا مااات القااي الداااي الِمَكاام   ولااا لاام مكااي ا ماا  كااةلك يغماا

ال     َكَم اد   ي الببغار وكما اب ي كاي عل  ككف   اع كاا 
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ا كماعاا  مكا  إذا العا م ي ا   الاازيار أو أما  الاازيار 

 اع   وغ أ اللغط أطلاك الببغاار عفواة مده ااد ا  كمااع غاةلك

الدادة الكال اة أعلدات  اع الاب   عولاة لما   شاه   غاساك دار 

 ا   ساكمعو ا  و اع المعاما  اي المؤسدات المكام اة ا 

  وكا مي م   افدا    قااد مماك لا  مه  ايكا م مدة مقام 

ما  مقاا  ا غ اة الببغاار  اع أالمشايكة  ومدلا اسم   اع 

سااكممد  ناا اما الاا     واساا ا  لَِمااي لق ااي والماا ي والقاا    

  غمهاي  أطا  العبايات  عبايات ا  ا الدا وي  اع رغبغا

 قلب ال     

لاطدع المخلي الةي مكاي قا  اله مة ا ول  سككاي ل

كالوفاا الال ا  لكاا   لكاي  اوم وأغكامكا شعر وغ ا  عاد

  قاا  القااي كااا اللمااا والمكاام الكااع ادااع  الاا      رغبغااا

وس فك  ال     أغااب الق،  عل  م،ايمعها لم   م مة 

أشه  مك  مقبا .   مكدا   ال  الق،   ومي   مل   ع 

ِمكم ال سم ة  اي الا     افد  الق ي  عل  الق ي غبغا   ال

غ، ي  ال مب مفك  م و  الب   لهم ل غا يونا ال   هدم 

ا مقهاااام لعدااااة الاااا     وأساااا ا  ومبقاااا   ااااع الااااب   

 المخل،اي  !

مضاا  شااه    وقاا   مكماات ا غااااب المغلقااة   واقاااط  

الدااي علاا  الشاااايع واز ممات ا زقااة والو قااات   ااع 

ككف  يا  د أو    عل رال،با  كاي كا ما ى ومع  غبغا

ياكبااااد مكلااا  اماااا المؤسدااااات سااااككاد كا وااام ا غكاااام 

وغعضااهم أطلااك لم كاا   شاا باد وشااباااد  ذكاااياد وإااماااد كمااي 

 عارد   اي مكأملاي غعضهم  و قاد أو  مدهم الدم   ذانل

 ا  ل  باات اي كااا ماا كاااي مع  ا  مااي الكاا م أما  مكلاام اآل

عقي غآ ف الكلمات والِمكم ق  لقد  لببغا    والببغاوات مز
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 وي ياغاااط وماااي  وي  عاااا و اعاااا ووااافة وماوااااف 

غ   نةا الزع ك وال، ا  ما كدت اداع   وضم   ووا

واااد . م اد  مك   ع المخا ع كاات الددا  اكلام ال  اا  

ي الةمي كاااا  غالبداي واإلشايات  غاسك دار ال،ب ة الوا ش

اي م  ا وي الضال    اع ا زقاة والو قاات وكااااا ممشاابع

يكاا د وضاا غاد علاا  مداالكهم نااةا  أاباا  ا سااااة  وأذكاا  

الولبااة كاااي مااي اكف اا  اإلشاااي   قااط  ا ساائلة وا  اغااة 

كااااات ااااكم ماااي  ااا   إمماااار  يأي أو ا،اااف ك  وكااااي 

ا طبار والم ض  ق  اداا الك م مداة  كا     اع الكل اات 

كاات الدبايات والوباش   كا  ة   ع الم ايي والمقانع 

ومم ت الدمد   كاي الداي مكبا لاي الم مث  والم نع

غا ما ي والماا اب  مكا  الببغااوات كااات مةنالاة ماي 

ولااام مباااك للعشااااق غ ااا  العدااااق والعاااال   ناااة  الظاااان  

وال غ غاااة  وكااااي العوااااي والكاااا   والبقاااا  والق،ااااب 

وا سااكا ع وم،اال  الداا ايات والماا ا  والدلاااي مدهاااي 

وة  ومي ش   ا ز مام كااي المداومة الكع   امعلبهم غعف

الشااباب والشاا ا  مضااو وي الاا  الدااف  الاا  العاواامة 

غما بااات  المموااات كاااات مز ممااة لاا  د واهاااياد  لاا   

 قاااط الباواااات والدااا ايات ال،اااغ     مكااا  اللايماااات 

والك اكك ات كاات مككظة  ومي كاي أك ا  إ  وااد كااي 

م  م،  عل  الاوا  ال  ق،  ال     مش اد عل  ا ق ا

  مهمهااام اللااااع والعواااع و  المااا  والبااا   وعدااا ما 

مكفضا ال     مدكقبا اآل ف مي م غاع الببغااوات   اع 

كاا اإلذاعات والكلفزمااات كاات افاو ا ا سكقبا  اةاع 

وغ    وكب     و ،،ت أماام ا ساباع  ساكقبا  أناا 

القااا   والمااا ي  و ،،ااات وااافمة مداااكقلة  اااع كاااا 
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عل ب  ول  د كاي ال     مواا ال،مى للببغار وعالم  ال

عل  اللمهاي مع غبغا   غمكمة ضامكاد  ومدكأا  م غاا 

الببغار غقهقهة ال     وكاات غدامة واف ار ا ادام علا  

شاافانهم ومكاا    مداالب أماا نم مكم ااات غبغااار اآل اا  

كاااا م عاغ ي  وعل  شاشاات الكلفزمااي اعا ح ألاااي 

ع عقااا  الو ااااي ووااافقات أ دمكهاااا  وم مااا ي الدااااي  ااا

 وينم  ع  نشة ونم ممكايوي  ومع كا قهقهاة للا     

ادولك ماي العاوامة كااي وا انا المه اب مكا     اع كاا 

غ ت و ع كا ق ماة وم مداة  وماا كااي أما  معلام مااذا قاا  

 الببغار مك  أطلك ال     قهقهك  الك!

وا غاا ب مااي كااا نااةا   مئااات مااي الشااباب والشاا ا   

لهم العاوااامة مخ وااااي أغداااار وغداااات البلااا  غملااا   وواااا

أ اانهم ونم مملفاي غأاهم لي مأكلاا ولي مش غاا مك  مداالاا 

المبكغاا ! و. فم مااي الااةمي و اا وا الاا  العاواامة مشاا اد علاا  

ااا  ا ق ام اا  مدهم الكعب واداقواا  عشا ات ماي الاةمي كم 

أ اااانهم اااا  ماادهم اللاااع والعوااع والببغاااوات المشاا و   

 توواالدمكهااا ويقاغهااا  و  علاازت عااي ضاابط أ المداااق 

واا   نااة  الكضاام ات الاا  الق،اا   وأمااَ  الاا     غ ماغااة 

و ي اا   ع اسكواعة ماي أضا غاا عاي الوعاام والشا اب  

و اااع اساااكواعة الببغااااوات المشااا و   المدااااق   أمضااااد   اااع 

اساااكواعة ناااؤ ر  م عااااد  اااك ا ضااا اب وادااااو  الشااا اب 

امااة ماااااا الااةمي غقاااا مضاا غ ي مكاا  الدهو  والكهااام الوعااام

شاها  اع ايمأ تكاع ادااقو د  وق    دااا ماع غبغااوااهم الأغوا

المقب   الخاوة غال     وعا لكا   وك  ا وي كااااا مملمااي 

غكلاااك الم كاااة البوال اااة  ااكشااا ت اشااااعة مفا ناااا اي الاااةمي 

اظااان وا غال،اام والاابكم كااةغاد واا يت م اساا م  مهايمااة 
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كمهااا ساا قبلها غشاادقهم  الببغاااوات الكااع اكواااغك كلمااهااا وم

ال     مع أوماغها  أما الةمي مكباطأوي عاي المدا داة  ي 

اهلل وما   معلام مااذا مفعاا غهام الا      وعدا ما  اسبب كااي 

علم ال     غهة  ا ماي أطاا ماي الشاشاة وقا  زماي وا ي  

غعشاا ات الم اا ال ات والدلااام وا لااااي وغاغكدااامة وااف ار 

اخاا اا   أو اقلقااا مخا عة أغلاغ اللم اع )لا   ماي مقكام أي 

للببغاار سا ظا  ا  س أاع  ويكم  م عاد وآل   م بواك   و

غاب الق،  مفكاماد  الةي مخد  نةا ال ناي المقا ي ال اام  

 ل لان     اد ل فاز غ   ع المداكقبا  إذا لام مقا ي ناا  ل ماث 

أطفال  وأو    عل  مب الببغار وعالم  الم نع  وماي ناةا 

اماا  ماادكم إذا اسااكواع أي مل قااي ط اا   المدباا  أغلغكاام اي أي و

كلمة وام     قط كلمة وام   ا  ا الد وي ال  قلباع  لا علم 

  اا اد اااا   ااع الاقاات المااالع ساا دا  عوفااع   والاا  أمااام مااا 

غعم  الببغاوات  ع غ  ي(   ي 

كاات الاك الل لاة  الل لاة الام ا   الكاع ااام   هاا اللم اع 

للم اع الا  ر اي غه ور ويامة غا  و ع ال،ابا  اغكهاا ا

 مم   ر  ع عم  ال     

وغااا أ الاااةمي الكقااااا الااا     معاااا وي ماااع غبغااااوااهم 

 ماعااات  ماعااات  وكااا شااخي مدااألهمل ماااذا م،ااا؟ 

ماذا م ب  اع الق،ا ؟ ماي شاان ام؟ مااذا اغا مكم  ها اد؟ 

 ماذا قا  الببغار؟ لماذا ضمك ال    ؟ 

 د كاااي ا  اا ي مهااز يأساا  اعباااد  ملاا  افداا  مك اااق

والببغار  اق ككف  م اا ال  الايار ومقا  لللمهاي  ا  اد 

    ادل

 )غ غا   غ غا  ( 

ونااؤ ر مدظاا وي الاا  غعضااهم  ااع ذنااا  ومدااألايل 
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)غ غااااا( ونااااة  كاااااات المكمااااة ا   اااا   الكااااع اعلمكهااااا 

الببغاااوات العا اا   مااي الق،اا   ولاام مكااي أماا  معلاام مكاا  

 ؟! فاز غ سمدكهع نةا ال ناي وأي ممظا  

 
  1شاا  زا  مدااي  زقاااق الفزاعااات  ملماعااة ق،ااي  ط *

1991  
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 عزيا  ا

 ترمجة: آزاد برزجني
 

لدت أ يي نا أشك  الشا واي  أم ألعدا   اا  ع   داع 

غعزيا  ااا؟    لااا   لمااا كداات أككشااى م لااة أمااع   .    مااا 

أماع اللم لاة والمدااااة   .  ماا أماع الخا دااة   اعام   أمااا    

الك   .مماة  أااِت   أااِت المداااة الكاع أاِت الكع   عِت أطف

كاات الم  كاة ا،الع علا  سالا اِك  غاا علا  وشاامِك  

لقااا  غعكِداااا ماااي أ اااا ذلاااك الاااظ"عزيا  ا"  أ يِت  هااا ِ  

 طفالِك   غدااك وأو    الةمي مكد اي لاِك مبااد وواالمت 

عزيا  ااا  الكمداادا مدااِك غع اادااا  وغخداااِ    قلدااا لااك غاااهلل 

غكعاا ي عااي   اشاا   مااي اآلي  ،اااع اد   عل ااِك مااا أمااا  ا

اداااامع ماااع ذلاااك العف مااات  أافاسااا  كاااأغخ   اللمااا م  ماااا 

ل،ااف   أسااداا  الكااع سااممكها ك اا   الكاا   ي  أمااا    ك ااى 

ساااممت لدفداااك أي اب عاااع  لاااةات كبااا   ماااي أ اااا ذلاااك 

 ال  ا؟  

 ع الم   الكع   ها ش   يأسك ال،اغ   غعقاب غداوال  

 فدااِك    ااداااغت  ما ااِك المداام     م ااث  اا   العف ماات 
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ام قه اد  عالزك ة عل  ذقدِك ا ش م  وامكدعدا امي عي الو

وأاِت ع ِت الا  والا اِك المولقاة مغلاغاة علا  أما ِ   لام 

اةق ش ئاد ذلك المدار   وعش ات أمايم أ      غا مئات 

أمايم مضت وسكمضاع   اماي اللبداار كداا اضا ب عاي 

الع مداااة المداااار  الوعاااام  كداااا اخكفاااع امااات لما داااا البااا

ممكضد ي غعضدا البعض  ما كدا املك غ   لماف وام   

مزااد عل  مغا يااِك لام اكاي اللقماة ادكدا غ  اع ملاقداا   

ولكي .    م دةا  كاي مض غدا  مب،ك عل دا ومشاكمدا "ماا 

أو   القمبااة   أ  مدااكو ع أماا  ماادكم أي مقلااع لااع غ ضاااد 

وى كلدااا  غالاا ني؟"  ومااا أي مباا أ غال،اا ا  مكاا  ا،اا

نكلاا  واباا أ غدعاا ا  الوعااام   أاااا أ ااعر غااالمق    وشاال   

غااالب ض  و  نااا  غالاا ني  وغاااك ز غالداااي   ونااا ملااا  

الوعام غ،افاقة   غلا  ماا أماع اللم لاة والخا داة   لام مكاي 

ذلك ال  اا مشاع  غخلاا  كداا اا عا ر أي اخدقا  إما   

كب ا    كاااي الاك اللقام  كداا اداام   اعااد وناا ملاكهم اللقام ال

مب،ك عل داا واماي اداك ق الدظا ات ماي امات اللمااف  

غعاا  ال ااام الااةي ا كااث    اا  شاال   الكاا ي   غعاا   غخماا  

سداات ولما وا ت أ كع "ا م ي" المد اة مكاأم   غالداعا  

ال مكع قلِت ل  "سم    أاَت الدبب  ع مااها  !"   ،   

ة مار الغ  ة "نةا معدع غاأادع عزيا  اا  !"  قلاِت مزمدا

"    لدت غعزيا  ا    ا  نا أمضااد ماي م  كاة الا ب   

ولكي مدة ال ام الةي قوعت   ا  شال   الكا ي لام ا،اا ف 

   اد  ور   م زقدا ومالداا ماز ا  سااراد غعا  ساار  اكا   

واشق  و  القع إ   ا م مي  !"  ولكي ما   و  ك ماِك 

ي أمضاااد   مااا أمااا   ؟ لقاا   دكِدااا و دااِت افدااِك وشاال   الكاا 

ا دااااك المبايكااااة   أاااااِت الكااااع الكقواااا ي وااااغاي القوااااط 
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والع،ااا    والخواااط ى الضااالة كااع ماا أف ر غمالدااا 

ومزم اا لقمة  لق  أا ِت غفد لة شل   الك ي مي عل  م قا  

ال،غ    كع از ا  غ كة  "وكاش " وغ سك ها  ع غامكدا 

دا الضم  ادق دها غ مار ال    وال ما  الكع ك و ع أع ا 

اةغمها كاع مأكاا أغدااؤ  ماي ممايناا المبايكاة ومكف اؤوي 

غظ لها المق سة  وادقط أوياقها الم مااة عل  يؤوسدا   

وعداا  أي مأكااا نااا أمضاااد مااي مماينااا ومكاا   المقااانع 

والمااااات ولعاااب القماااي ومدااالك ال،اا اط المداااكق م و  

مك اا عل دااا الضا غات و  ملاا ِ  ماي شااع ِ    ولكدداا مااا 

ا   أغ اد مأكا مك  ا دة وام    غا إا  كاي مك نها  أما  لم

ومك ندا  كاي مقا  "مك  لا كدتم عل  شفا المات وق اا 

الك ي لشف ت لما أكلت مدهاا"   وكداا  ممايلع إي أكلت مي 

اكمد  أي   مأكلهاا كاع ابقا  لداا   لكدا  لام مقاى عدا  ناةا 

ي اد    مف اااد غااا ل ااام   كاااي مدااارد الماا    أاكااةك مي   ذا  ا

 ك  الباب ياك د إما   مقكلعااد عضاا مك   غقاع واقفااد لانلاة 

عدا  عكبااة الباااب  مااام د  ااع ما    أساااد ماا  ا ال عااب  ااع 

الدفااااي   أسااااد مشاااو  الشاااع   شاااو مي  كااااي مك عاااب 

غالفأي غ ي م م    مهز    مام مدظا  إل داا ومضامك  أمدات 

الشاال   غااةلك  دااقوت مدهااا عاا   ويمقااات  سااقوت كااا 

مدهاااا علااا  يأي طفاااا ماااي أطفالاااك  ونمدااات  وامااا  

 ادا  !"   لاالايمقات  ع .ذاادا "قالاا لاالا كم أ  مقكاا وا

اقااالع نااةا إ كاا ار  أاااِت غدفدااِك كدااِت اقااال ي لدااا "مكاا  

الكاا ب والقوااط وا  اااعع والمشاا ات وا شاالاي اااككلم  

اماازي عداا  الكاااايب وااا قي عداا  الفاا     و ااع أمااام 

 وادب   غاسم   " اللمع ابكها ال  ر

  اكااةب مااا أمدااا المدااااة واللبااااة   امااي   اكااةب   
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كاات ا وياق ابكع  وعزيا  ا مضمك و ع م   الفاأي  

وناااا مكااااق لقااابض يو  الشااال     اياعشااات الشااال   

اات مم داااد ومداااياد  ا اااد مااي أََ لِهااا الممكااام  ولمااا  وايال 

إل اِك  علمدا امي أطفالك غأي الكايمة وشا كة الاقااع  ئداا

  ا مما   اع ع داك واض عدا وامك ي  ولما يأمداا الخاا

لاا  كالقو اي   أمقددا غأي الكايمة .ا اة     ال د   وق  أسا

  ممالة  وأاِت   ما  لِك و  قا    وكدِت  ا ماد ا   مي 

علاا   عااا شااعر   كااأي  (زيا  اظ)ع"ماا ي معاازم ذا  الاا

ي  ةوينا   مكد  م اد  أو م م   ما واد  أو ملكث شل   م

  أم  مق ي أي مقى غا ها  ماا أو  ي     ازما واع نمااد 

 اق نمع"  وغع  الك الكايمة غدبع سد ي م دما ااكد ت 

م  "ش  مي" وغق ات  اع الفا ا  اائي ل  ماة أشاه    قلاِت 

"سااام    إاهاااا لعداااة وكاشااا    الاااك ماااي ويار ماااا  علااات 

ا  ؟ إا  غالشل   المق سة  " ذا  الكا     أاةك مي ماذا  ع

اض ط غِك   اض ط غفم  ض اطاد لم مل  وا ا  لا  مكااااد 

 ااع غ  كدااا الام اا   وال،ااغ     وأاااِت شاا عِت غالبكااار 

ي الداامار لااي اوقلااِت مكأونااة "إاااَك غااايق  ااع الااةااب  

امدك غدار   غا اما  أطفاالع"  وغعا نا غا  ب ساداات 

ولما يسب "ممم "  ع ال ماض ات   ومِت "سم    نة  

عدااة الكاا ي"   وغعاا نا غاا ت أمامدااا كلهااا   ول ال دااا أمضاااد ل

واغاا د مااي اللعدااات وأوااب  العماا  كلاا  لعدااة أغ مااة   لقاا  

ااساالِت مداا  غع د ااِك  والخااا  ا مماا   ااع ع دااِك ال داا   

سا ا اد ومدكش  الا  أي مشاما غ اضاها أمضااد   مداة امز ا  

ذلااك ال ااام وكلمااا ماا قِت  ااع مااا غقااع  ااان اد مااي  ااةع 

 ات ع دِك ال د   اغ و قو   مي القو اي الشل   كا

كلدااا   أاااا و  نااا  وممماا  وشاال   وشاا  مي وغاااك ز   
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لدا ساياد ما  الشل    ولكي  وي  ا و    قا   ومعِك شك 

غق ت نع امو  أوياق البكار  كااات اا ي  غاأي  أسااد  اع 

قبضااة عزيا  ااا اعدااع الدهامااة  و  ممالااة غااأي الكايمااة 

اعلماا ي غالمق قااة  أاااِت  دكِدااا  واقعااة  مكاا  أاااِت   كدااِت 

،ااع اد امات  ا   اماة  مداة اآلي ووامي اشفك عل اِك   

شااال   سكللدااا ي وامااازا ي وابكااا ي  البكاااار الاااةي كداااا 

اك،اي اا  عا   مام ة لكا ادار م  دا وا م ار ا      

ادار كا الق   والم ي البع مة   الك القا   والما ي الكاع 

اداا   إل هاا   كداا اك،ااي  كدا اكمد  أي اكب  غد عة كع

أي كا أمهاات العاالم  غا  أي  مبكا َي ولاا لما   واما    اع 

 ال ام 

ي ماا  اكاي س ا دا الةي شكلدا  اماي أطفالاك الخاا ف

الشل   نشاد  ولما اق م عزيا  ا غاالاندا  عباد غفأس   ع 

الهاااار كاا اا امااات ذعاا اد   اافكاات أواااغعدا المكشاااغكة 

 اااا اماي ا قاازام الا  عزيا  ااا غعضاها مااع الابعض   دظ

م اث مكفاع غالعم ق ومقبض الفأي  ع م   طاماا م لا   

  لقواااع شااال   اااا ي وامااا    مداااب  غاااا لقواااع مئاااات 

ا شاالاي   غااا غاغااة غأكملهااا   اسااكهزأ غخا دااا وغخاااف 

الشااال   واياعاااا  أغ،اااااها  اقااا م أك ااا  وشااام  عاااي 

ساااع م   ومااا أي ضاا غها الضاا غة ا ولاا  مكاا  اافواا  

ياق غامكدااا  نااا وشاا عت غالبكااار وغواات مئااات ا و ؤا

اكأل  مكوام    اع الهااار وناع  ال،غ     كاات ا ويق

أسافا    مكا  كااي عزيا  اا ما أف غماا   ادكمب  لكاي وا

  مدااك ؟   لاام مكااي مباا و أي الفااأي مدااز  مااي  اااق يأساا  

عل   ةع الشل    غا مدز  عل ها مي سمار عال ة غع     

  أزماز   مداكِت غ ا مِك الم اعشااك ي ويأسادا مواي ماي أما
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 ي   الكماااا ال ااا اي اللكااااي كداااا اخااااف ماااي اشاااع مم مااا  ال

ا  ما مِك  ع وقها الزيقاار الباايز  الغضاب   ااكمباِت   ام 

المدااك ي غقداا    ااسالِت إل ا  "  اقوعهاا   إاهاا شال   

مق ساة  مدااة أي  غ ساادانا والخ ا  معماا  غ كدااا  "  ضاا غة 

اما و  و  أم     و م أغا ض أ    وو مة أ     شظ

 كالمل ب 

أمع المةاباة   أو  ِ    أغدااؤِ  وغداااِك لاي معاةيوِ   

قالع لدا   ك ى سممت لدفدِك أي ادامع مع  ماا ة  أاِت 

 اااا عكِدا   .اااااةا  كدااااا أطفااااا د مخاااا وع ي  أاااااِت وذا  

الااظ"عزيا  ا" الااةي ا كااث الشاال   مااي  ااةوينا كدكمااا 

الداااذ ة       مااا أمدااا  ادااخ اي مااي عقالدااا ال،ااغ   

المزمدة   الع ممة الا اار   اماي لاي اغفا  لاِك   لاي اعفاا 

عااي ذااغااِك  ا كااث شاال   سااعا   طفالكدااا الام اا   ولاام 

امدع اا  عااي  علكاا   اعاام   نااةا مااا ماا ب  ااع الل لااة الكااع 

  ها شل   الك ي   أمدا ال اا ة   أاِت كدِت ا   مي  تا ك 

 كع  ونع أمكم ال اا اة"  كداا  ا ماد "نة  الك ي المق سة أ

العب والها وادام امت   لها  وكااات ناع كاا وابا  

مدااا ا دااة اأكلهااا  وقاا  مزماا  عاا   الكاا ي علاا   اعوااع كاا د 

ع  اا؛ .ائةم كدِت اازع ي ما زا  عدا عل  أطفا  مايادا 

الل اع   ما للبداِك ماا أماا     اع الاك الل لاة افداها ذنباِت 

ك ولام او  ما   أماا  إاا  لام وامِت مع   ادلا ال    اشا

مقوع شل   الك ي  غا قوع م، ي م اادا وابع سعا ادا  

مااي الكاا ي  كداات  غ املاام اكااي اقاا ي علاا  شاا ار ك لااا

قاقها وماي مام اشا غ ي مارناا    الفف ي أوياقها واغل ي  م

ي أشاا غها وأاعاام اكدااِت اقااال ي "إاهااا يو  وكاشاا    مااا 

أمضاد ك وار شااف غال،مة والعا  ة"  وكدِت ادكعمل دها 
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آل م يأسااك وغودااك و هاا    غالباااد مااا كدااتم أسااك قال 

وباماد علا  واات طاا    م اا   اعا ف اسام  وناا 

مغ ز مدقاي   ع ا د  الداضلة م  الكعفي وممكي يمقها 

مك  ال مالة  كاي ذلك الوا   ال،غ   ممدك اع غكغ م    

  ع  أي امكلمتم واال هتم غمب   اداا )ااازي( كدات أو  

ا سكماع لغدا ا  الف  وساع الخا ب كاع ملهمداع كلماات 

أيساالها لااظ"اازي"  أم اااااد كدااتم أمكضاادها وأي عهااا كااع 

اقوااى ا دااة  وكاااي و هااع مدم،اا   ااع ذلااك الكلامااى 

  وكاشاا  والااةي   أ اا أ أي أذكاا    أمااا    إااا  قكااا ي

غفأس   إا  م مدع مي عب   و ي ااازي  وغكا    ناا  

  الشل    اا  م م ال  ا غ   اه ام أعشا   اا ك  عل

لااي امااط  مااي اآليمااي الدظاا  الاا  غ اضااها ووااغاينا  

الع،ا    اس اغاد  اع غامكداا ولاي مداكو ع ناا أي مخفاع 

افد  مك غ،اد لهاا غم،ا  ا    لاي مأكاا مداة اآلي لممهاا 

ي امكهما المشاي اللةمة  ش  مي وغاك ز كااكا ابك اي  

كاع ما ي أااةك  الاك الكع ذنبت ولي اعاا    أااا أمضااد أغ

ا ي امة   م اث كااات مب بكاع "ااازي" اقلا  ال،اغاي 

"اعاااااا   لي اماااااة واقاااااا  لاااااعواماااااب أي العاااااب ا 

وا  عداااع  !"  .    ماااا أماااع المب باااة   اللعداااة علااا  كاااا 

اآلغار    الهاار م  ع  دكااها ومكشى عاي  دا نا الاةي 

كاااااات عل اااا  امكاااازج أشااااعة الشاااام  غظاااا   الشاااال   

كاااات ال عشااة امااأل ك ااااع ااااي  وااااي  المق سااة  وأاااا   

أ    أااقا  كالشا اي  علا  إمقااع الاك الظا   الااقعاة 

 اا    اال دااا مااا .علاا  و ههااا م داااد وعلاا   خااةمها م داااد 

أمااا    أالاا ي ا دااِك المق سااة   وار . مااك وأم اضااك  

نمامك وأمزااك  أال ي عع الفاا ت وغ اضها   عر 
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 الدم  الغ م   أال ي أي امة "اازي" وا دة طا  

أي مشاو  غفأسا  يأساِك الا  ماولِت أي امدع     وكاا  

لكددا مدعدا  ماي ذلاك   لقا  قكاا الشال     دا اي شو مي  

ل م  أي مقكلاك أمضااد  مااات أمداا الاك    لكبقا ي أااِت علا  

ا قا  اقك غِت مد  ماا ة  وكاي الفأي ملمع  ع م م  لمعاااد 

   قاااا  عزيا  اااا ذناااب غب،ااا اا  ااسااالِت إل ااا    غك اااتِ 

"م مم   نة  الشل     ادم  لك وماع أي اكداامك   ناة  

 الك ي اللع دة ااني قا  ك ومع  !" 

 قلِت ل  مزمدة "سم    ك ومك مك بدة  " 

"    ل داات مك بدااة  ااهااا أواا لة  أا اات غفداا لكها مااي 

  "سف ي

"مااي أ ااا أطفالااك     اقوااع الشاال     ااهاام ممبااهااا 

 أك   مي ك ومك" 

 "وك ومع   ماذا غها  " 

"ل   غها شعر   ولكي أي ا    اقوعها كع   ادز  

 لعدة ا ول ار عل دا" 

 "ن ار     أضمع غك ومع مي أ ا ا دكم  !" 

 "إذي أاَت ا،  عل  قوعها  ؟" 

 " يمب  ع ذلك" 

"الكا ي مق سااة   وقا  ذك نااا ر  اع القاا .ي أمضااد   لاام 

 افعا ذلك؟  " 

 ر  ع ككب  ا يغعة  "  "مك  لا ذك نا

 "لكي ر      " 

د وأااز   لم مدم  لِك غأي ادهاع ك ماك  امااِ   ااباا

الض غة ا ول  عل  قلب الشل   الكع أا ات  ماي ا لام  

ا  لم مكي مدز  الض غات عل  قامة شال ادا المب باة؛ ا
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غا كاي مدزلها عل  قاماادا امي  لكدِك مخوئة ما أما    

ماا  اآلي  لكدااِك اسكداالمتِ لاا  الل لااة  اادمي ضاا غاي ل

افداااها   ااا عِك غكلاااك الكلماااات المعداااالة الكاااع كداااتِ 

ادااامع دها مدااا  غعاااض الل اااالع   غ  ناااا  المااا   الكاااع 

م ضااتِ   هااا قلااتِ "أغدااا ع ا مبااار   إاااع علاا  وشااك 

المااات   علاا كم غكب  ااة ذمكااع"  لاام ادوااك غكلمااة   لاام 

كدا سااعكها ادا ااع  ع سبب ومكدا  لم اكااع اع   ي 

اكةك   و ئكِك الك    و ئاة الاك الل لاة المشاؤومة  لام 

اكي ادكو ع اب  ة ذمكك   فاضات أع دداا غالا ماع   .  

ما أما    مع كا ض غة  أي كاات الشظاما اكوام  اما 

أمضاادا   شظ ة لع  وأ    لممم   وغ  نا لف نا   

وشل   وشا  مي وغااك ز   مام لاِك أااتِ   كااات الشاظاما 

اقاذ م ا  الشل     لم ادكوع   لام كاسا وادكدل ادا إلا

ادااكوع   الل لااة افدااها   ل لااة قوااع الشاال    كاااات ل لااة 

غلاغع   أو ل لة امك مع كما ادم دها أاتِ  ! ولكي أي 

امااك م؟ أمااا    لقاا  ملمااتم غااظ"اازي"  غعب اا  واا ينا 

واها نا الفك اة  وغشاة   دا نا  لام أكشاى عاي الدا  

ذلك غم اغة ااكقامع مدك   اِك الل لة افدها ذا    وكاي 

اسكدلمتِ ل  وامتِ ماع عزيا  اا  وما ي غازن الدهااي  

لم أكي أعلم أأشك  الش واي أم ألعد   ادع اككشفت س  

عزيا  لك  عاي لِك ما أما    ما  كاذمبك القب مة  اماي 

كاادا أو  ِ   و للا  أماام يو  شال اك  مي اخلا 

ا ولهاا  غعا  الل لاة الكاع أااااع   هاا وكدتِ غ ا  و  اة لدا

الشااا واي  اااع مااااب )ااااازي( وأقاااض  مضااالعع مكااا  

الفلاا    لاام أساا   غالبشاا   الااك   م مكااك مااي ذلااك 

الف        غلاغع سي الم انقة      اازمع الملا  
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علاا  الل اا اي وا قااايب امكفااار غالمداساابة الااك  كدااتم 

د أ فااع عدااِك م غدااع ال ا ل ااة القااةي  ال،ااف  ار    ا مااا

غ أت  شع  ات شايغع اظه  ووااع مغلال   لكي يغم 

د غداا ي ذا    إ   أي و اا تِ وغعاا   ذلااك غق اات ممكفظااا

 سدك ي مي ذلك غقعاد وف ار عل    اشع   قلتِل

 "    لي أو ق    اغدع مازا  طف د  !" 

و ااااااع الل ااااااا عداااااا ما اماااااا  ِت الاااااا   ااااااااب ذا  

 م ماي عدع     سمعتم اأونااكما المخزمة اك(عزيا  اظ)ال

 "سم    لق  امكلم اغدَك قبا أواا   " 

لاام مدااكوع عزيا  لااك المكعلااب أي مل بااِك    كاا يِت 

ااااا  مااااازا  طفاااا د   نااااة  أمضاااااد لعدااااة الكاااا ي   لعدااااة ا"

 وكاش   !" 

لاام ملااب غشااعر   ااادف   طااام د   كدااتم أي  ساا لايا  

المشكعلة  ع م    وكدتم أسامع شاخ    المازع    سامعكِك 

  غ،ات  لا "لي أاام معَك مي اآلي  ،اع اد   اقال ي ل

نةا ما ام   أطفالاَك كبا وا   ماي الما ام أي اداام كلداا  اع 

 غ  ة وام  " 

لم ملبِك  وأ اة افدااد قامااد ماي سا لايا   اضاارت ماا 

" لدبدااع ولااا غ  ااة وااغ    الاا   لمالهااا لب نااة  قلااِت لاا 

  ااب غ  كدا نة " 

ي ذا  ا  ؟ إاع ع  اتم ولكي غع  ماذا ما أما    غع  ماذا

الااةي كدااِت اكماا م ي عداا  وكاااي مددااا الاا   (عزيا  اظ)الاا

  اشك؛ كاي وال اا  ذا  الةي قواع يقباة شال ادا غقداا  

طاغ ااة  و ااع افاا  الل لااة   لاات معاا  الفاا ا   وي إغااار  

اِك غدلاكِك ذا  كامِت قلاغدا  ذنب عد ا الدام الاك الل لاة ا

والفاا ااااات  وأيقكداااااا نماااااام الكااااا ي والعاااااع والبااااا ض
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وا ي اماااة و)اااااز ( وماااار ا وياق الم مااااي الشاااا ع 

للم ااع اللاا و   اعاام   كدااِت اقااال ي لدااا "أو  ي   غدااااع 

وأغداااا ع ا مباااار   غعااا  أي أطفااائ الفااااااي أيمااا كم أ  

اخ  اا غ ؤوسكم مي امت اللماف   ي م  كاة الدامار 

ادااز  غالل ااا والاااب كااا الب ااات   عزيا  ااا  اساا ا  ا  

ا  ااا  يضااااي  شاا واي   أغدااار الشاا واي والعفايماات م ك

وا يوا  الشااا م       ماااا اماااي ااااا ماي؛ نااام وااااماي 

 لالاي  ع الب ات  واما  لا أو  اف" كومقظاي   م

ساااألكِك مااا   "أماااا    اااااع أسااامع  اااع غعاااض الل اااالع 

 نمدات وأافاي مكقوعة واأونات   أسمع أش ار ك    "  

ماي علا  يأساك  ناا  "اغدع   ماةاي أي ا  اع اللمااف

ا  اااق لقبض ا يوا    أم اااد مم   مي اعزيا  ا غع د   

 غ كدا   ااهم مخك قاي مك  الل ياي والدقاف" 

"أما    إذي مي نا ذا  الشب  الةي أسمع  ل  د مكمش  

 ا  وماي مام مدداا . ع غ  كداا م دااد ومشا ب الماار م دااد  

 ال    اشك؟" 

ا  اا   قا  مكعاب أم ااااد "إا  نا غع دا  ماا ولا ي   عزي

 وم م  أي مأ ة سدة مي الدام" 

.    مااا أمدااا الخا عااة   فااع ال ااام الكااالع     غااا الل لااة 

الةي كاي مقاسمك المخا ع  (عزيا  اظ)ي الأافدها ع  ت 

مدة ل لة قوع شل ادا كاي وال اا غع د    والا اا الع،ابع   

داا امبهاا   ذا المزاج ال ماي   وال اا الةي قكا الشل    ا

 وسفك  مارنا ال،ف ار  

هاا   كاي ملب أي افعل ها ما أما    كاي ملاب ا  افعل 

ككشاافدانا   مااي مد ااا كاااي ااااع اككشاافتم   ااكااِك  كلدااا ا

مدااام  ؟ عااا  الاا  الب اات  ااع وقاات مكااأ   مااي  غاسااع  أي
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الل ا    ك  غاب الغ  اة   اا اا  عل داا ضاار القما   أاا  

  ااة  كاااي الفااأي ملمااع اماات غفأساا  مااي البامااة الاا  الغ

الضار الفضع  أغلك الباب ماي ويا ا    خا ج الضاار 

سد  الفاأي الا  البااب غ،امت  أم   أ    مي غ  كدا  

أواغدا الهلع  م ث  ش دا أي مقوع يقاغدا ال ق قة ك قباة 

م اماات  الشاال     غاا أاا اقكاا ب أك اا  مااي غعضاادا واككااا 

لاااِت لااا  اللمااااف  اللمااااف الباااالع والملاااعر غاااال قاب  ق

لَام  اادم  اع    واب اِك اشب  اب   شخي مكاا  مخكداك "لِامَ 

المااة  ؟"  إا  م دما كاي مدفعا ومب أ غض غك وض غدا  

أو مك  م دما أياق  مار الشل    كاات الشاها    الا م 

ال ي  ع ع وق   ااع ع  ت اي الشب  الةي كاي م انم 

  غ  كداااا  اااع مئاااات الل اااالع الدااااغقة ومفزعداااا كااااي ذا

المق قع   إذ ماا الاةي  (عزيا  اظ)ول   ال (عزيا  اظ)ال

مفعلاا  عزيا  ااا  ااع نااةا الهزمااع ا   اا  مااي الل ااا  ااع 

المااااات والمقااانع  ؟ ااازع ساا وال  غ،اامت  ومااي ماام 

قلدداا      شاماغ    لام أكاي أي  شا ئاد  غاا أسامع  ماي 

اا  عزيا  اا مدازن م غدا   مام اامت اللماف  وأع ف 

د  غاب الغ  ة  وكااي   ما  غالا   اع ذنب وغ أ مبا  ع

نةا الهزمع مي الل ا ال،امت مشب  ن م   ا و   اع وا  

وغ    كداا  ا مااد اا   ماع كاا وابا    ما  .مااي غالا  

مباا  أمضااد     ات مدا   عد  الباب  مب و اي عزيا  اا

واا انا  ااع الغ  ااة  شااع اا غخلااا شاا م   ضاا طة ااا   

غاا أ وعلاا  امات اللماااف غم ااث غلااا العا قم  هاا ي  ماام 

  ماي مها غا قك اب مي مخ عك  يأمككما غع دع ال د 

ماااا أمداااا اللاا اااة   ك اااى  مقاااب اللمااااف         ادكااا ي

اسااكلبِت لدفدااِك أي افعل هااا   لاام مك كااِك   نمهاام ماا ب 
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 م ات "  ا م ي  ه ِ  الع   ما م مم  !" 

 أ بِت مزمدة "لَم قوعَت الشل    ؟" 

 مام اللمعة"  "  ا م ي  ه      غ اد نا

أ هشاااِت غالبكاااار   ماااا لااا ماعِك الماضااا     قلاااِت لااا  

 غ،ات  ااك  

 نم    لكعم  ع داي  " ر"لم مأكلاا مك  عشا

أقوع  م ااع أشاالاي مايادااا    اا"  ا  اا ي أع،اااغع 

 كااع ام أ  ط بة وأ م ي و هك لع" 

 "س لعددا وكاش    و  " 

 "غ اد نا اللمعة ما م مم  " 

 سع ار غها" "كم كاي ا طفا  

"غاا اد  معااة    و ئكااك نااة  وأاااِت ماا م   لااع  هاا   

 أكب  مي  و ئة قوعع الشل  " 

 "ضم ت غكلك الك ي المبايكة لةا  الك م العق م" 

 م    أ    ط ظ   غة  !" ا"غ اد   نا اللمعة   كااع   

ماا للبدااِك مااا أمااا     اا عِك غكلماااا  المعدااالة  و اا  م 

علااا  الغ  اااة  وااامت  مئزازشااواامت قاااااا وم  ااا  ل 

الد اااة   ئالخ اااااة  وااامت الفضااا مة  وكااااي ادااا ماد سااا

مك عاااب غاااأوياق الكااا ي الم كاااة  اااع الباماااة مككدااامها   

ومكامها  ع ا مااي وعل  مق غة مي غاب غ  كداا  كااي 

مف فهااا ممفاا   ااع افدااع   وماااد غااا     ولكااي أوياق 

ك وم  اللع دة كاات اكماما وا قي   مة غال ما   غعا  

ِك غاا أِت اكااأون ي وااازعق ي        ااك قل لااة مااي غكا قااا 

لدتم أاا ما أما    لدتم أااا   غاا ضاار القما  الباان  ناا 

الااةي نكااك ساا كما   الااك الباقااة مااي الضااار الكااع كاااات 

اددكب عل كما مي الكا  الااقعة  اق غاب غ  كدا  ولقا  
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أزالت م كاا  الك     اللماف ماي  اقكماا   .  ماا أماا    

ماااتم  ؟! وماااا الاااةي أيا   ؟! أمكااا   ؟ مااااذا يأةي يماااا الااا

الخ ااة   الخ ااة   الخ ااة   ما لز  اا  ال ادة  ما ل،ف   

أسداا  الكع سممكها الدلا       ااة ل لكك الك  اع قلباع 

 ا     مداا ما   شاا   عم ااك  ااع يومااع  كدااِت ابكاا ي 

   شا تم أي اخا ج  ومقلبك نا  اع مخا عك مداب نااا

ي ممل نا مي ناا  ماا يأماتم   شا تم ع دع ال د   م

أي اخكدقااع اماات مقااا  داا  عزيا  ااا       نااة  ل داات 

أمدااا   أمدااا   امكضااي عزيا  ااا  ااع ضااار القماا      

اعااق   أمدا   ا م   ه نا لداا       أماا    اماي أطفاا  

الااك الل لااة الخااا ف ي  كاام كدااا وم اا مي   امااكألت ع داااي 

مككماا سابم ي   سامعكهم غال ماع   وماي غا ي  مااعع يأ

مبكاااي أمضاااد   كدااا اضااغط علاا  مدا  اااا لاائ  اخاا ج 

أوااااادا   ماام غاا أاا أاااا وممماا  و  نااا  وشاال   وغاااك ز 

اضغط عل  مدا  اا   غعضدا البعض   كداا علا  وشاك 

أي اخدااااك غعضاااادا مداااا   علاااا   علكااااِك الااااك وامااااات 

كشل اِك  وأ   اد ي ع غ أس    ومي مم غلدم  العاايي 

 ب      مم قا  غكلمات مكقوعةلكأ ع  ك

 سمع   غكار   أم نم" أ"م مم   

 "  شعر   يغما مملماي غالشل  "   ِ أ بكِ 

ما لكلاك الل لاة الكاع لام ادكا   مداة الاك الل لاة   مداة ذلاك 

وي أي مدظاااا وا الاااا  ؤال ااااام   اغداااااؤِ  وغدااااااِك   ملاااا 

غعضااهم  مشااع وي غالخلااا  امااي  للاااي   لااا قااااا 

   أمدا الوان   اضا ع عزيا  اا؛ مداة الاك مداوياا  وماد 

الل لااة ماا   أشااك  الشاا واي وأ اا   ألعداا   ااا  ع   دااع 

غعزيا  ا   عزيا  ا الةي ا كلوات أافاسا  القاةي  طااا  
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ل ا  ك     غأافاي أمدا الدق ة  وامي العد   ع الد   العد  

عل  قكل  الشل    ع ذلاك المداار  العدا  علا   علكا  الاك 

لخو ئااة الااك الل لااة   الخو ئااة الكباا     ل لااة  الل لااة   مااا

ا مهااااات الداك ااااات للعهاااا   ل لااااة ا مهااااات اللماااا  ت   

الغايقااات  ااع العوااى والمداااي   الغايقااات  ااع اإلمااام   

المل ئة قلاغهي غالهمام   ا مهات المزمدات   المزمداات   

 المزمدات  

 

 

 

 
 مي ملماعة ق،، ة غاسم "زقاق الفزاعات"
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 المةقبلة م

 ترمجة: آزاد برزجني
 

"أاا أاِت   وأااِت أااا   ولكداِك كداِت افداِك   وأااا كداتم 

ب ااا افدااع  وأاااِت امباا ي أي افدااع أمضاااد   أاااا أمااب أي أق

افدِك  ولكدِك لي اق يي   و  أاا أقا ي  إذي قبل داع  اقب لع

 عاضاد عي افدع  وأاا أقبلِك عاضاد عي افدِك" 

 ق،    لشاع    ادع

اداااع أقااا أ الفلدااافة ك  ااا اد؛ أ( اعااا ف وريه   كاااات )

االانااها ومةانبها  لكدها لم مخوا  غبالهاا قاط  لم عغ

أي ا،ااب  الفلداافة  داا اد أعباا   لكقب لهااا نااع  كاااات 

د كداات أناانااا   أو غااا م   كاااي  اهاااااع وأاااا أمضااا

ممااب غعضاادا اآل اا   ولكااي لاام افلاا  مماااو اع كلهااا 

لهااا "اااأملع   إل باينااا علاا  ا سكداا م  كدااتم أقااا  

الاا  أمااي ا،ااا  ااع مداقشاااادا   لااي ابااك وااغ    أو 

كب ااا   إ   واكمااا ب عدهاااا   الا اااا  والعااا م  الماااات 
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والم ااا    الكخمااة واللاااع   المااب والك ان ااة   كااا 

ا اداي و ان     ولكدِك  اع  و  فاما نةا الكاي  ي

ناة  المداألة افكا مي كأماة  كااا  غا    ماي  ك اات سااها 

 داو " "ق اج" و"كد م

  كاات ادأ  غ      "أمة مدألة  ؟" 

كدتم أ  بها غشعر مي ال نار الممزوج غالمب "مدألة 

 عداقع معِك" 

 كاات اقا  غخلا "وم     ولكددع أمب أي ابق  

د   م   اع ع م ق ياك الد ا مدع وملة  د إلع   ا ما مكعوشا

د لاع عااا زاد عاي  عااا أي شاعر غ اا    لاع وقا اك مكلهفااا

  " الدظ   ع  

 "ومبع  ؟" 

"وماااذا  ااع ذلااك  ؟  ل شااكعا أك اا     اااك مااي الداااع 

الةي إي  اشكعلَت أك    ع مباك لاع اما مت لاع أك ا  عاي 

 الفلدفة وغ ا ب نةا العالم وعلا ب " 

 ي عداقك مموفئ  ع  ذا  ا واي  ؟" أ"ونا اظد ي 

 "    ولكددع   أيم  أي مدوفئ أواي يومع  " 

لك،اااي   أاااا ماااقي غااأي مبدااا "ولكدااع أ الفااِك  ااع ا

 س كاي أيوع لا اعااقدا" 

"ولكااي كداااَت  وماااد اااا   ل لااي مداااكو ع العاشاااقاي أي 

 مكعااقا ول دت ندا  قااا ي الب نما عل  ذلك" 

 "  أ هم ما اق، مي" 

"غلاا  افهاام   عداا ما ا،ااا غك مدااا الاا  اللمظااة الكااع 

عل دااا أي اكعااااك لااي اكماا ب عدهااا  الاا  أافداادا  ااع الااك 

 للمظة وق  ذاب كا مد ا  ع اآل     و كام  الد م" ا

"    اكةغ ي   أاِت اخا  ي   وكأمة أا ا    ا ما مي أي 
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 ابا يي   ولهةا أيا  افلدف ي  ا ِك نةا  " 

 "ما الةي ابغ   غقالَك نةا  ؟" 

قلتم غمازي "  أغكغاع شا ئاد  ولكدا  ماي غ ا  المعقاا  

  غأكمل   مم أ   افداع أي   ملمعدا إ   لقار وام   ع شه

ملبااا اد علااا  أي أامااا ب إل اااِك عاااي الع،ااااي المل ماااة 

واككشاااف الم ماا  والب واااز وساالواي الماا أ    ماام ال  ااا 

 غا اك،اايات وا اككاساات اغكا ارد واايمخ الما أ  الملاعر 

مي م ا  الكهاف ومك  وقكدا الماض   كا ذلك كع أااا  

 مدك قبلة وام     قبلة وام    قط  !" 

نااا اظااي اي نااة  القبااا   ادااكمك ذلااك  مامااا قااااا "و

المئات مي البش   ومايغت الشعاب غالد اف وكلهاا ماي 

أ ا قبلة وام     عد ما أعو َك قبلاة   ناةا معداع أاداع قا  

 ايابوت غك غمشاع ي وو ا ي كلها  " 

" مظاااع ك اااى اكمااا م ي   كأااااِك   اعااا   ي قااا ي 

أعو َك قبلة   لماذا قال ي افدك     اقال ي أقبلَك؛ غا ا

؟ سبك أي قلتم لِك     اقاالع "أعو اَك قبلاة" ما ن  و

غااااا قااااالع "أقبلااااك"  ي "أعو ااااَك" كلمااااة   ال ااااك 

غالعشااااق  ااهاااا اعب ااا  عاااي يو  الاااة  وا اق اااا  عدااا  

مقب ا أم اا أي الم أ    إادا ساار  ع ما افعا   اي إما 

 اآل     أو معوع أم اا اآل   قبلة" 

أياَ  اكةب امضاد   نا أاكةا اولب مدع قبلة   ادع ا"نا 

إذا كدَت مؤمداد غماا اقاا   عداع وشاأاع   أا كداع الا  أي 

.ا َك غدفدع ماماد ما وأطلاب أااا القبلاة مداك   لِاَم مماك لاَك 

 أاَت ذلك و  ممك لع   لَِم  ؟" 

لم أ ب   اكدتم غ أساع  غق ات مكاأم د  مزمدااد وقلقااد  

ات إلاع  مااك   وا سام اغكداامة وكاات نع ادك ق الدظا 
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عل  و هها   مام قالات مااسا ةل " ا م افكا    لام ساككت   

 نا  ؟" 

ملااب أي   ادظاا      ندااا  يغبااات وأمااايم و "ن اا

د  و   إل هااااا غامكقاااااي   اهااااا يغبااااات عظ مااااة مقااااا

ة أو العقا أو كا ِمكام  الا ا ا أي افعاا فادكو ع الفلد

د  !" رإزا  نا ش ئا

 "م ا ماذا  ؟" 

  د   اآلي أكا  أ ي  لعداقك و  أالا أ  اماي وما اا "م

ولكدع   أال أ   ناا سابك أي يأماِت المماام  الع،اا     

عاي  أي اكما بالقوط  أو مك  غق ة الم ااااات والو ااي 

اباااا   القاااب ت    لاااأ  اااا    علااا  الفلدااافة و  اكلااا أ

 ممامك ي وق  غ أاا غكبا   القبا" 

 ك انا او    "    "ولكي أم اااد لي ا ح ا ا 

 "والةك  ويا ها  " 

 "اعم  " 

 ؟" افدها "إذي أاِت ادامي الو مقة

"إا  قاااي الوب عاة   إاهاا ل دات ذاباع     اما  ق  اع  

 نكةا  " 

 "لكدها م ح  " 

 "لدتم مبك عكها   الوب عة نع المةابة  " 

"أاعااا   ي اااااِك مااااك    ااا اد   ادااا مي غاااا هع كاااا 

 الو ق  !" 

لك   ماا ة   إذا كدت مكلهفاد   اد   اعا  قبلداع "عاو اا ا

 وأ ل،دع مي نةا العةاب  " 

"      اعكب مدااااع مدااااكهك اد   عداااا ما اقااااال ي نااااةا   

وكاااأادع أسااالبد مداااِك شااا ئاد لااا   غملكاااع   وأااااا أعكب ناااا 
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 س قة" 

"أااااَت ام   ااااع   اقاااا  لاااَك " " امااازي  أقاااا  لاااك 

 "نا " اقا ل لدت غدايق" 

   " سألك سؤا د ما ن  و"مدداد   سأ

   " و ما يو  ن "افضا   

  قط  "  "المدألة عد ي ل دت  ع أي أقبلك

 "إذي  ؟" 

 ع"إي ااقشدا نة  القبلة مي مدظاي  لدفع  ااها اعدع ل

 مي المعااع  "  اك   

 ش ئاد  "  ع"يغما   اعدع ل

"غااا اعدااع ولكدااِك   ا يك داا    أو اغضاا ي الواا ف 

   " عد 

  "ك ى  ؟"

"أاِت اعا   ي غاأي كل داا   غاا وكاا العشااق وم ا وي  

اا  للااار ااهاام وم اا وي   وي القبااا والعداااق  ونااةا مااا مفد 

الدااااي الااا  أمضااااي غعضاااهم الااابعض سااااعة شاااعاينم 

 غالام  " 

نم نااةا لغاا ح . اا  غ اا  ؤ"أ  ممكااي أي مكاااي للااا

 العشك  ؟" 

"غااا ممكااي   ولكااي الااةمي ممكضااداي غعضااهم الاابعض 

 قع نم وم  وي ال  ا غ    وناةا ناا سا    واما عشك مق

 اعاسة الك    مي ا زواج والزو ات  " 

 "ولكدهم مقكدعاي غم ااهم ومع شااها  " 

 "لكدها م ا  كاذغة  " 

 "وأاَت  ؟" 

"أااااا أمضااااد أعااا ع اآلي م اااا  كاذغاااة   ولكدهاااا ل دااات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

 ذابع  " 

 "ذاب مي إذي  ؟" 

 "ذابِك أاِت  " 

 "أاا   لماذا  ؟" 

أو غمعداا  . اا   ي غمعاا ِ  عدااع نااا ساا   وماا اع  " 

 عدع وأات غلاابع  "  اغكعا  

 "لدتم أ هم  " 

"غل    افهم ددع مك الفهم   ا م مي أي أمبت لاك ك اى 

 إادع وم   والةاب  ع ذلك معا  إل ك  ؟" 

"مدااداد   نااا أاااةا أا،ااتم إل ااَك   اكل اام   لاام واامكَت؟   

 اكل م  " 

دا غدمكاا  أي ما   افدا  ماي      أم  م"مب بكع ن  و

غ اا  و ااا  الماا .  أماماا    ولكددااع ومدااة طفااالكع كدااتم 

أمااااب أي أي  افدااااع  وامااااا ماااا .    ونااااةا مدااااكم ا   

والم اما كاذغة  ا ماد   أاظ ي الا  افداِك   ساك مي مم داك 

 م،ب  مداي   ع الم .  وغالعك   " 

"غ مب ذلك   لام أ ا ب ناةا ماي قباا   ولكدداع كدات 

 أي  افدع  وي اسكعما  الم .   " أيغب أي 

"عاا ا ذلااك   أاظاا ي   إي لاا   كااا واماا  مدااا ماا اي  

 ا ا شاا ار   كااا مااا  ااع نااة  الاا ا اادااكو ع أي الماا  غهماا

اداااكو ع أي امداااكها غأمااا مدا   وأي اكمدداااها   ناااا ناااع 

ماي   غاي    ولبة  ااعمة  ملدار   شادة   ولكاي اما مدا 

   ادكو ع أي الم  افدها  " 

ت مازمااة " لكمدااك ماا   ال داا   غ اا   ال مداا    قالاا

 وغالعك   " 

"مدااك دة أاااِت    اا و   ااع ذلااك   ماا   ال مداا  ابقاا  
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وم     اها   ادكو ع أي الم  افداها   وال دا   أمضااد 

 كةلك  " 

 "لعبة   م     وماذا غع   ؟" 

"ع ااِك   غاسكواعة ع ااع يؤمة كا ا شا ار  ولكاي 

ها  إي ع دااع  اآلي ا ماااي ع د ااك   ادااكو ع أي ااا   افداا

 اللم لك ي   ولكدها   ادكو عاي يؤمة افد هما  " 

"نةا وم     ولكي ماذا  ع ذلاك  ؟ ألداتم أاظا  الا  

ع د َك وأي    هما الشاق ولهفة المب  وأااَت ادظا  الا  

 ع دع   " 

 "ولكدع أي    هما المك   " 

 "ولكد  مك  مف ض مباد  " 

    إاها  " "مقاد   إاها لكةلك

 "اسكم   ع م م َك  " 

"مدااااداد   إذي ومدااااب مااااا اقااااال ي   علااااع  أي   أشااااع  

غالام   و  أمزي لعا م يؤمكاع ع داع    ااِك أااتِ اداكو ع ي 

يؤمكهمااا عاضاااد عدااع   وأاااا أسااكو ع يؤمااة ع د ااك عاضاااد 

 عدك  " 

"اعااام    سااا ما اااااك ماااؤمي غالماااب وكماااا اقاااا  ااداااا 

 شخي وام    شخ، ي" 

 ل كي كةلك  ولكي ساؤالع ناال ناا أم اا أااا ماي "

أ ا افدع أم مي أ لاك  ناا  دا ي ملكاع   ع اااع  

 ع عا مع  شفانع  م ي  ي لع  أذاع ولدااع   نا 

ماااي أ لاااع  أم أااااا الاااةي أعااا ع ماااي  ناااة  ا عضاااار

  ؟ أاااا غلداا ي نااةا   غأعضااا ع كلهااا أمبااك   اأ لهاا

للد  مي ولكددع مل  اد مي نةا اللد  أو  ايج نةا ا

أكاي  ؟ ما  مت أع ع لدفدع  لَِم   أعااك افدع؟ لَِم 
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د عي افداع؛ وأااا أاظا  الا   ادظ مي ال  ع دع عاضا

د عااي افدااك  ؟ لاام   اي  ع دااع   و   ع د ااك عاضااا

ألم  م ي غ  ي افدها   لَِم اكةوق لدااع ا ش ار كلها 

و  ادكو ع أي اكةوق افدها  ؟ نا أع ع أاا مي أ ا 

 ادااع لااك   أم أي الم ااا  قاا    ضااكها علااع  افدااع   

وغ ا ع ماي الخااف  اداع   أواا الا  افداع    أللاأ 

د .   كع أمبت اادع ق   ال    اع افدع وأعااك شخ،ا

ووااالت الااا  افداااع وإ   أ ااا ع افداااع  أي ااااِ    

العل ددع أشك  ع افدع   "أأاا كا ي أم غ   كا ي  ؟" 

فدع   ولكددع   إي كاي كةلك؛  هةا معدع اادع أمب ا

أسكو ع الاوا  ال  افدع    م ي ادكو ع الاوا  

الااا  مااا ي    لداااااع اداااكو ع أي اكاااةوق افداااها    

شفانع ادكو ع اقب ا افدها    ع داي           أات 

د امباا ي افدااك م لااع   مب بكااع     إاااع   ن اا وأمضااا

أ هم   نا أااا أماب ذاااك  اع ذاااع أم أماب ذاااع  اع 

عر غ مااب   ألَاام  مداابك لااِك أي يغبااتِ  ااع ذااااك  ؟ شاا

اقب ااا افدااِك  ؟ لقاا  ساابك لااع أاااا   يغمااا أااات كااةلك   

ولكاااي وا أسااافا      اااااا أساااكو ع أي أقباااا افداااع و  

أاااتِ   أااااتِ   افهم دداااع   أااااتِ اعاااةغ ددع   ساااكقكلدع 

نمامك ذات مام   إاِك  ا    م ي   ادمم ي لاع أي 

  افداااع  مقاااا  أعااقاااِك   أا،اااا غاااك كاااع أواااا الااا

) مكايت(ل "أاا أ كا  إذي أااا ما اا   !" وأااا أقاا ل 

"  أاااااي أي أقاااا    "أااااا أعااقاااك إذي أااااا ما اااا   !

د أمبك   أاا اسمع دع ما ن  و    أات امب ددع وأاا أمضا

أمبك مق اي مبك لع وأات امب ددع مقا اي مباع لاك   

د    اقاالعل أااا أمباك أك ا     ا داع       اقالع ش ئا



 27 

.اةا  أي ض نةا وأل  غأادع أمبك أك   ومب أ الشلاي 

ماام الخ،ااام  وسااككاي القضاا ة مااي ممااب مدااا اآل اا  

أك اااا    نااااةا مااااا معااااةغدع   ن ااااا   أاظاااا ي إلااااع      

امكااايي     اد نشااع   لداات أ لااا   نااا قاا  امااكألت 

ع داااي غالاا ماع   ولكددااع أمامااِك  قااط   أ لااا مااي 

أي   اداكو ع اقب اا  غكا ع   نةا  اي    ااي    ااي

ي   ادكو ع أي امكزج واةوب  ع غعضادا   اأافددا   

د   ملعا مدع كةلك  ادع    إي نةا ل لعا مدع ملدااا

أسااكو ع الاوااا  الاا  ذااااع  إااا  لااةاب كب اا  أي   

ساااها   مااذا غاِك  ؟ ابكا ي ااأسكو ع معااقة افداع وم

ااةي ع  غ يوِ   ؟ كف ع عي البكار   لَم  أق،  ذلاك    

د   كداات أااااي أي أقااا  لااِك   ما مااتِ امب ددااع   ماعااا

مق اي مبع لدفدع وما متم أمبِك مق اي مبِك لدفداك  

و ادااع   أسااكو ع اقب ااا افدااع وأاااتِ   ادااكو ع ي 

د عاي افداِك وأااتِ  ذلك   إذي اقك غع كع أقبلِك عاضاا

د عااي افدااع   إي نااةا  ااا    لااي ا،ااا  قبل ددااع عاضااا

ي مااا ي    ا،ااا ي إل اااِك  أااااتِ مااا ي  الااا  افداااع  

مدك دة   كاذغة   ا م مي الاوا  ال  افداك؛ ولكداك 

  الاا ؤمي  امباا ي افدااك مااي أ لااع   كمااا أاااا أمااب 

افدع مي أ لِك   ماذا غِك  ؟ نا نة  أاتِ  ؟ أما زلتِ 

ابكاا ي  ؟ يم اات غدفدااِك  ااع مضاادع  ؟   اخللااع   

د  علااتِ   مااا لهااة  الاا ماع المالمااة علاا  شاا فك ِك مداادا

د  ال ا ئك ي     ابك ي   غاهلل عل ِك   اعك،ا مدع عاضاا

د عااي افدااك   مدااة  عااي افدااع   وأاااا أعك،اا   عاضااا

وقااات طاماااا وأااااتِ ا مااا مي أي اعاااااقع افداااِك   أي 

د أكا  أ ي لةلك   ماا لا  ماي زماي  اعااق دع   وأاا أمضا
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د غالاماا     أمااة  طامااا   غااا مااا لاا  مااي عماا  كاااي مل ئااا

د   ومشة عشكها   ك فع عاي البكاار كاع أكاى أااا أمضاا

أي ا    ابك ي    ي مةاق  ماعك المالماة ممدعداع 

مي أي أع ف وأم  طعم شفانك   شفانع   شفانِك   

لام أااا ذلاك   أمي شفانع   شفانِك   كفع عي البكار   

   مألت   ماعك  مع   لام أااا و ما نكةا م،   ما ن 

 م   م   ذلك   لم   أاا   ذ   لك   لم   م  
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الك الل لة الكع أمببت   ها 

 الك ب
 ترمجة: آزاد مولود

 

كدات مك  نة  الل لة كدتم ع واد للك ب وسا لكها  غاا 

وما مدكمع الا  لة اب وال عالب وك ب ال،   لمك  ع واد 

اااع  كاا   كااا مااي م غ هااا أو ممبهااا أو إ  ،اا لة الكاا ب 

مةك نا  واآلي م ث الاوز عم ي ال  م ي لم أسا   الا  

الاااك القااا   الق مباااة اللم لاااة وال ا عاااة للدزناااة وقضاااار 

سامعات سع    إ   ما ا ي   وكا ذلك غدبب ك    الك ب 

  هااا   غ دمااا مكماا ق ا  ااااب والغ غااار شاااقاد لزماياهااا   

 وال،فار وا  اار الشاع مة ق   مغم نا اله ور 

 علاا  الكاا ب.  مااا إلهااع   لكاام كاااي قلبااع مل ئاااد غالمقاا  

مكاا  نااة  الل لااة  اي نااةا العاا ار معااا  الاا  زمااي غاااغ    

زماي طفااالكع    كلمااا كداات أسامع عاااار كلااب أاااأيق  ااع 

الااك الل لااة وملكااامدع الماازي والضاال    لداات أ يي لِااَم 

و   اساكةكاي لمظااهاا  أاةك  طفاالكع غ دماا   أمبهاا و  أ
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لكدع أذك     اد ك اى كااات والا اع ابا   ال عاب الداشائ 

 إذ كاات اخاطبدعل   ع ع ااع عد  سماعع لعاار كلب

"ااام مااا ولاا ي العزمااز     اخااى    شااعر ماا عا الاا  

الخاااف   إي نااا إ   عزيا  ااا مهاابط مااي الداامار ل قاابض 

أغ،ا  إي كلبااد قا    ا يوا   إسمب  الغوار و بائ افداك

   اي الم اااااات عزيا  ااا  لااةا  اادي عاااار  مشاافك الداامار

 ا ا   قط  اها   ادوك غالد     بئ افدك ما ول ي  " 

اي مهبط عل  سو   اياا ناةا ماا كااي م نبداع   لكاي 

     هدا  سوا   وي أ خم وأوساع  وعزيا  اا عما ق 

نا ا   سو   اياا   مدع عزيا   د ضخماد ونا  د  كدتم 

 فا وعزيا  ا مقاسمدع أم مع أغ

غمااا ااااع ا ع عاات  ااع مااع معاا   غااالك ب واللاااع 

والشااكا م  كاااي مااي المفاا وح أي أكاااي غاااوم للكاا ب  

ولكدااع غع اا اد عااي أو   المااع وغعكدااهم لاام أألفهااا  الكااا 

مقالاي غاي الك ب و  ة  ولكدع   أقا أ أماة ق،اة امكاع 

أزوي  عااي و ااار الكاا ب  أماازق كااا واااي  امامهااا   

 اياد مم سها كلاب ماا  و  أيغاب مشاان   أي  لام ممدامع 

كلب    أاأ    ع العاا   الا  غ  كاع لا  د  ماع  ابا     

ااع أمب الل الع الها  ة واأللؤ الدلام والد   وم ا اد  اع 

الشاااايع المظلمااة والخال ااة مااي الداااغلة   ااع الل ااا لاا   

قدااة ندااا  مااي م ماا  ككفاا  ككفااع  ولاا   ممااة و ااا  ممك

غالمقاا  والك ان ااة  و ااا  م،ااف    و  ادااار سااا بات   

مكامشات   عا ممات الدام    نداا  كا ب ك  ا    قاط   

 ك ب ادب    لةا   أعا  مكأ  اد  

لم  نة  الل لة كدت أك نهاا غقا ي ماا أكا   الماات  لاا 

كداات أؤمااي غالقكااا   لقكلكهااا   كااا العقاا  الدفداا ة   الخاااف 
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  ومكاااا  اللداااااي   ومكاااا  والماااازي والمقاااا  والخلااااا 

اللداااي    م عهااا اعااا  لكلااك الم ملااة المداسااة   الاازمي 

الشااافاف للوفالاااة  اماااي  م عااااد  الخب اااث مداااا والو اااب  

الم   مدا والشا واي اعاااع ماي ساوا  قاا  سا مة لهاةا 

ناة  المق قاة  اع  ال ن  الماغا  ع الق م  قبا أمام أ يكت

ب ولاام افاا  الوفااا"  لااي أمااب الكاا ككاااب مااا  "علاام 

مدكوع أم  عل  اقداعع غمبها  أاا   أ هم  ع مب وو ار 

الكاا ب  ااهااا أااا ااة وااكهازمااة  امدااع يؤوسااها والامااا 

وا وك كاا ماي مقاةف لهاا غكدا    باز   وعلا  اقا ض 

ذلااك ااهااا علاا  اسااكع ا  لمعااا ا  اآل ف مااي اآل اا مي   

. ف ماي الداااي الو باا ي والخب  ا ي   أاااا   أسكداا غ م ااا 

 –  الفلدااافة  والكااا ب كااهاااا   اعااا ف شااا ئاد عاااي ناااة

امزاداع والعلداع أك ا  مقا اد عل هاا    –ال، اع الوبقع 

 بعضها ا،امب ال عا  الفق ار وغعض مدها اكدعم غم اا  

الق،اااي الهاائااة  ومدهااا ساا ئة المااال ادكظ نااا الم،ااا   

الدا   م، بها الاني واماات علا  المزاغاا   ماا للعلاب 

 والغ اغة 

 هااا اد ك  اا    قاا أت ككباااد ك  اا   عااي الكاا ب غااةلت 

وأم اضااها  أ فاات الداااي غخواااي  نااة  ا ماا اح  كااا 

ذلك كع مأ ة الداي كلمااع مأ ة الل  ومك نااي الكا ب 

أشاا  الك ان ااة   ولكااي ن هااات    ي كااا مااي أمااب شاا ئاد 

مما  ع سب ل  ما و   ماي الخااف وا لام والقاةاي  كماي 

القماط   ااداع الام ا  الاةي  ممما غلة مي القم   ع زمي

   ممب الك ب 

مدااة  كاا   وغعااض مااي زم  ااع مضاال وادع   م ااث 

ق أوا  ب اد  ع   م   وياماا موداي مي مالع كالاةغاب 
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 ماا ة ق،ة الكلب وو ار ل ل إاهاوم   وا 

"أمغِعااااَ  كلااااب عااااي وااااامب  مدااااا ة ما ااااة وعشاااا مي 

عا واد ك لامك اد   ولكي نةا الش م  قواع كاا ناة  المداا ة 

و وي ااقى عا  اد مك  غلغ مالك    لكي الكعب شل     لفال 

 .   أافاس " 

 و ع كا م   كدت أقا  لهمل

 "أشك  ع ومة م ا نة  ا  باي  " 

ولكااع مكاااي ي ي أقااا  كداات أيوي لهاام الااك الق،ااة 

 الكع يومكها لمئات مي الدايل

" ااع وااغ ي   كداات أعاا ع  ااع مااع ملااعر غااالك ب 

كا وام  مي أو قا ع مملك مدهاا امدا ي والل ار الدا بة  

أو م ماااد   كاااات الكاا ب شاا م   البااأي  قااةي  وضااايمة  

لكددع وم ي الةي وا ق كلباد مدك داد ضع فاد واندااد وماي 

أش  الك ب اعاسة  ابة  اللم ع  بقع لاع   لام ممبا  أما    

كاي م  د  وم كل  كا مي مم  غ     م اع أناالع الماع   

مااي ا طفااا    الكاا ب الدااا بة   غم ااث ي اااقع اآل اا وي 

كاي مائي علا  الا وام وغقدااو    مكا  وندات قااا    وغا أ 

ال، م  مكقو  مي  د   واع   ماي الشاع  الاةي مكدا   

اماماااد   ماام كداا وا لاا  ساااقاد و قااأوا إماا   ع د اا    كداات 

أوغ نم سداد وأاملهام   مزمدااد   ماا  لاع و  قاا  م اا 

غ دداا  ولقا   القاسام المشاك  كااي كلبع  ل غما ضعفدا نةا 

سع اا غالكقا دا  كدت أااسا إل هم ك   اد  اي اانم   ولكاي 

ما كاااا م،غاي قط  وطالما كاااا مض غاادع مق اد عل  

مبع لهةا الكلب الشا م   وكدات أااا اآل ا  أناا م ك غهام 

كلما سدمت الف واة لاع   الا  أي وواا غهام الماا  الا  

  ضا عي سا غ   أمغعا ت عاي مقاطعكع    أوبمت كوا 
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ألعاغهم وما مهم   وم ا اد  اع عزلكاع   ااكقامااد مداع وماي 

مباع واعلقااع عااةغ اا كلباع المدااك ي والغ مااب   أواابمت  

كامااة مااي العظااام اداا    غك ااتم لاا  ك  اا اد   كداات أعااقاا   

أمكضد   أمدا عل   وأ بئ    مفكشاي عد   ع كاا زاوماة 

غل لهم    اةات ماام ويكي مك  مل و   ولم مشى كا نةا 

أ معاا عل  يم    ع مف   ق ممة وم كااة غالقاةاي    لام 

 أ  ؤ أي أقا  لهمل

 "غاهلل عل كم     افعلاا ذلك" 

 بااأتم افداااع   ااكظاا ت الااا  اي ا كفاااا ماااع ك غهااام 

الملعااة    أس عت  ع الدازو  الا  المفا     كااي مبعاث 

اساع عبا  غأا د  وغكار  وابام  الا  الفضاار الخااي ع الا

يقعة الدمار الض قة الكع اكااها  كمة المف    كاي مبع ا  

كع أغ      ماذيت ا   أسقط عل   ولكاي لام مخوا  غباالع 

و ااا    مااا للزااااغ    ااع المفاا    وواالت إل اا   الكق دااا 

غلهفة عاشق ي مبع مي  اا د ت   اامد ت عل   أك    اي ت 

واااد أي . ااة   ااع مضاادع كااع أي عاا  وأ ل،اا    غااات شاا 

ضاا م اد   وا هدااع    ااع لمظااة مااا اازلااك غاا ي ساااقع   

ناااا ي الداااق ي العااايمك ي الهاازملك ي اماات  لباااب طامااا 

يغلة ساقع  ومي ش   ا لم ا  ت مداع  عض غأا اغ ويب  

و  ة غأعل  وااع  كدت أ وي  ا اا المفا   م اومااد 

غالل ياي   أوبت غالا واي  مام نا ات الزاااغ     سامبت 

ة كلبع الملعاي مدكفضاد   ا   لَِم ناج  اع افدع مي عض

و هع نكةا  ؟   أع ف   الك،قت زااغ   ك     غ قبكاع 

وم ي  وو هع  غا وولت أع ا  مدهاا  ا اا      ماولات 

ال،عا  والف اي م ابكاد   مب تُّ ق مع  ع ال قاب المعمالة 

عل   اابع المف    كاات ملدار ولز اة    كهاومات  ااق 
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  لدات أ يي  ولكاي اال ا ت لا ي قداعاة ماا الكلب م ا ي 

زلاات ممكفظاااد غهااا لماا  نااة  الداااعة  غااأي غق ااة اضاا ع  

الدل مة ق  ااقف،ت م دةا  امت مقلاع وافاك علا  أما     

ولما أ لمت  ع الخ وج كاي مملا ا ع داع  ضاا ع ي  اع 

و هع المكاايم   كدات أاكماب وأ ااي   ضا عت افداع   

كشاااى الو ماااك   ناااع المكاناااة غع دهاااا   وواااعب علااا  

وس عاي ما امكش  أنا الماع   وساا  اللغاط غا ي ال  اا  

 والددار   أ ةوا غ  ي  وسمعكهم مقالايل

 "لكهلك   اا  اغي سم " 

 "س مات   أي ور  "

 "ق،   ر عم   ما ول " 

 هلل  اي وال   س علق   " "اا

عاام  الضاال   وقاماات الق امااة  لاام أ هاام شاا ئاد  كاااااا 

الب اات   كداات أوااو م غالداااي واللاا ياي مل وادااع امااا 

كم ااي أعم    ومي نةا البع  شاممت غااي والا ي واقاى 

لع غالم وا    نةا ا ب الةي لام مكاي مضاوه اع طااا  

م ااع  كدت غالكا  ألمما   لكدا  ماا أي ي.ااع مكا  أيعا  

وأزغ   والا م وااع  الا  وا غ    وأناا الماع مكلهفااي 

    اماااا مداا  وي لاا  لمشااان   نااة  المداا م ة الدااا    

مكاااامكع ماااع الكلاااب والمفااا   والزاااااغ     وناااا العد ااا  

الغاضااب الهااا ي ال عااي المكاعاا    و ااع شاا ام ي يأساا  

 مار افاي    مار المكامش ي  ومدخ ا  كمدخ ي م،ااي 

مدهك  نا مدع نلاماد مخ فاد  كدت أع ف طعم وافعاا  

لااااةا  قاااا ت كااااا أمااااا  ااااع الخاااا ص  امااااكألت أمااااةمكع 

ك ك ة غالبا  وأاا ما زلت غع  اد عي مخالبا   يكلداع الب س

ماا ب يكاا ت قامااة شاالت و ااا ي   كداات مدكفخاااد غم ااث 
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كااي م،ا ي مداع ال،اات كوباا مشا و    أاقاةواع ماي 

غ امدا  غ،ااعاغة وأااا  ااا   القاا   كداات أوا    اداا ت 

كاا شااعر   إ   الكلاب الملعاااي  أمااع الباك اة  وماااد غككدااع 

اا  م ااهااااا ادااااا  واااافعات أغااااع ك  اااا اد   ا م الكااااع طاااا

وابك دع  كاات قو ات  ماعهاا اداقط علا  قفااي يقبكاع 

واداا ا   كاااات  ا ئااة  ااع الباا ر ماام اباا    ام ااا اماااي   

ادمداااع  ااااقع   كااااات كالعاااةيار ادمداااع علااا  المدااا   

الل م    اغكلعكدع أمضااها المدااة  الوى أم  الل ا اي 

وناام واوااومبدع الاا  غ كاا   اواابمت اضااماكة للداااي 

مكاا   وي لمشااان اع  علااا ز ااهمكااي  ااع إعاا ا  العقاااق   

لع     كى لاع أي أماب الكا ب إي  كااي ناةا  زا اع ماع 

 نة  الد لة اللع دة؟ 

و ع كا م   أع   ناة  الق،اة أيما  أي أي  وأقا أ ماا 

  ع ع ااهم   ااهم مقالاي لعل

 "نة  م،ا  ة   ق    اكك ي مع ك ب أ     " 

كدت أو   لاا ادقا ح  اكها ات  أو   لاا مك  نة  الل لة 

معا  الع،  الةنبع لمب ا ي الكا ب   ومكا  اآلي م دماا 

أااااازع م غدااااع وأي  ماضااااع عضااااك    أوااااب عل اااا  

لعدااع   لم  نة  الل لة ويعباع لام مكبا     ولكداع أعا ف 

 ما الةي  علدع أسكع   الك الةك مات الم    

خ  لاااا   ااهااا ل لكااع الخامدااة وأاااا أعاا ع مااع كلااب   ا

 د ونا   أاا   ذلاك العا و اللا و  للاد  الكا ب    مداة 

  المقاا  افدااها و ااع الاا اي بأمااام غل ال هااا أعاا ع مااع كلاا

 علدع أؤمي كالهدا  غأي ااداااد ش م اد وقةياد ومدبااذاد قا  

 ماا    أ ا ااها يو  ش م     م،ب  كلباد غع

لدت وم  اد   أع ع مع و مك لع   غ مبااي  اع ناة  
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 مدااة   وواا مقع نااةا مااي  اا ط مباا  للكاا ب ماا قي الم

ها  و  مكقزز مك  لا ملعقها   ونا الةي ابامم دما مدمع 

 ار غكلب  نةا   مغدال    مقب لا  أماامع   ماا للهاا    مكشامم 

يا مك  وممدا   دا     ولاا ي للماع كاا كا ب ما مدكدا 

 ال اي   ما لكعاسكع  !    ع نة

اسعة وكب     ام ط غ  ة وم    اش ف عل  م مقة و

غها أشلاي ال اكالبكاي وال،ف،اف الكع افاك  أمضاااها 

للدمار   الخ مى  ع أوا      نامات وأمضاي ا شلاي 

ت  اماماد    ع الخ ماى ا،اف   عايمة   والم مقة ق  اوف  

ااوالوب عاة  واماا  لاا  أااا أاكعا   ال ا ا  الخ ماى   ض 

أمااب أي  علاا  غق ااة الف،ااا   اوااف  كع دااع مب بكااع  كاام

أاشاامم يا مااة ا وياق ال،ااف ار   خشخشااة اهشاام ويقااة 

ساقوة امت ق مع ااما مفك    ماد  ع قلبع   أم ااااد أي  

ع،اااا    مملقاااة  كماااع العااواااى  او ااا ناااة  ا وياق 

وم دمااا ا،ااو م غااا هع ويقااة أماا  غقشااع م   كمااا لااا 

كااااات مااا نا امكاااك غاااا هع   ولكاااي ملاااعر ناااةا الكلاااب 

عر     مااع غلمااا  الخ مااى أضاال اع وأادااااع كااا شاا

وسم     وعشقع ل  ق  اغ  ا    ماولات معا    لكدا  أوا   

عل  غقا      ك ى مف ط غا  وقا  أنا ا  إماا  وا مك عزماز 

عل  افد    وو مقع نةا مخا  افد  مالكاد لض غام ونا 

 مملك كلباد  

وامب نة  اللداة ال،اغ    مماب ا شالاي غلدااي   

 مام اسكأ  اا ال اي قا ل

  شاا ط اي ا اعاااا ماا مقكع وأشاالايي المب بااة   "علاا

 إماكم أي ادداا سق ها" 

نةا ال  ا مم ا وممات مي أ ا شل    وأاا مي أ ا 
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ع اي مب بكع العدل ة  وو مقع مي أ ا كلب   وأاكم لكا 

 وام  مدكم ط مقك    

نااة  الغ  ااة ال،ااغ    والمزمدااة   الم مقااة   ا شاالاي 

زقزقاااة الع،اااا    علااا  وا عشااااب   الاااايو  الب ماااة   

كاا ناة     ا شلاي   الشكار وال غ ع والخ ماى وال،ا ى

عل داا وعلا  ا شاالاي   ااا  عااالم  المداا   وا زمداة اماا   

الخ ااا  والعشااك والشااع   الل ااالع الممواا    العااوااى 

وادااااقط ا وياق  اااع الخ ماااى   كااام ناااا عاااالم ملاااعر 

غا ماساا   والغ غااة والماازي والفاا   واللداااي  ملااعر 

غااا م م وال غبااات والبكااار والمداا ي   ولكااي ماااذا أ عااا 

وقااا  اشااا  ناااةا الكلاااب الغبااااي والضاااباب علااا  م .ااااع 

اللم لة  لق  غت   أط ك ش ئاد ماي  اا ع ومزااع   كلاب 

أمم  ك    الاغ    أط ا   ا مام ة مقاساة   ناا     عدا  

الكقا دااا  و  ماا   امماا يت   لاام مكااى عااي الدبااا  مكاا  

كااا شااعر   م دئااة اسااككاي  اااأملدع وشاامم  ا هماا  واا مقع

يا مكع  نةا ماا  علا  أل فااد لب ناة    اع ما ي مملات  اع 

قلبع مق اد أساا اد   ن هاات أي أكااي و و اد معا    لام أكاي 

.غاا  للاعاا  وعوشاا    كاااي مااةك اع غااالمات والوفالااة 

والمفاا   والزااااغ   والضاا ب الااةي الكاا  مامااةا    كاااي 

اياد ومبعااث  ااع قلبااع ا لاام   مضاال اع غدباماا  لاا  د واهاا

عد ما كاي مزوياع شخي ماا كااي علاع  أي أملبا  عدا  

 غ  كع   ما أساأ مالع  ووال  ال  مك  

مك  نة  الل لة  م دما كاي مدب  أافاسع اض ك   وأكا  

أ كدك  ماو  أي ممب ب افد   كاي م قي   مقفاز وملعاب 

ي وم كض  ع الم مقة   ونةا ما أضل اع أك    أي ت أ

أقدااا عل اا  وأاااكقم مداا  ومااي الااك الداا لة اللع دااة   ماااذا 
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ا عااا  ؟ لقاا  أمدداات غاا    ا كامكاا  ال غبااة اللدداا ة وقاا  

 ي   داا     ع نة  اآلواة اقك غت كلبة أك   ناساد مد    

  لكددااع لاام أكااي غب اااد   ك ااى أ ع كاا ب أ اا    اابعكهاا

الهام  زيعات  اع قلاب الكلاب الك ب أي امقك يغبااها؟!

الغم   ونةا ما أسع اع   ك   اد ما كدت أق أ اا ار اللااع و

 والعوع  ع ع د     ولكدع لم أكي أغالع أو أنكم 

وقااع واا مقع  ااع مااب  كااا   أنمااا الكلااب   لاام مكااي 

س  وناةا ماا أااا  لاع أمهمل    لكي المب الل م  ق  أ اي ي

  واااة ااااا ي  كاااع ألعاااب لعبكاااع المق ااا   المق ساااة ماااع 

  المكاأ    كااي مأوما   اع غ  كداا   غ ممع   وعد  عا ا

ل ااالع الخ مااى غاااي    كداات أ   اا   للعاا ار مكمد اااد أي 

 مدكب   أو ممات   ولكي ن هات  

ماماي غوالهما وو مقع لم مع    الا  اماي  ؟ لمااذا  ؟ 

   أ يي  !

غق دا معاد   غ ممااي امات ساقى واما    غ ماب  ا اد   

أمضااع مااام ي أاااا   أاااا الااةي أعااا ي كااا كاا ب العااالم 

كامل ي مع كلب لعا ي   كا ت أ اي  ماي الغضاب   ماا ناةا 

الكا ب العظا م   كااي علااع  أي أ  ما  غدفداع   ولكداع لاام 

أ عا   ما أي أ اك  البااب مكا  مدزلاك غا ي أقا امع  ماا اي 

أغااا ي الغ  ااة مكاا  مكبعدااع   اقفااا غاااب الغ  ااة غا هاا    

اماا  غاا     ااع كااا م كااة مااي م كاااا  اادااماق وي ااار 

اسا   كاي اللااع والعواع غاا م ي  اع اباما    ومااذا وا

عداااي أي أ عااا  ؟ كداات أمداابدع ملداااااد إي أطعمكاا  أو 

سااق ك    وعداا  عااا اع أغلااك الباااب غااالمز ج  أ عاا   ااع 

الخاايج وأاااا  ااع الاا ا ا  أساامع ا غااااع وايقااي  و ااع 

اللااب ال ااع وعب  ز ااج الدا اة  كااي مدظا  لاع غع دا ي 
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 ي كمي مدألدعلمزمدك ي و ا كك 

"ك ااى مواوعااك قلبااك أي ااا قي وأاااا أعااااع اللاااع 

 والعوع ندا  ؟" 

م دها كدت أ ك  ك ى   معم الخ اب نةا العالم م دماا 

ملاااع ا اداااي  ؟! ولكااي كااا نااةا لاام ملاا  ي قلبااع   أأ وااأ 

 وااأد كهااةا وأشاابع كلباااد وأمباا   ؟ أاااا كداات مزمداااد للاااع 

 ا  ا اداي   ولكمزي الك ب عل  غعضه

ناع الل لاة الخامدااة   والكلاب مدهاك     أ ااي غااا  قاا  

ذاق شاااا ئاد    بامااااة الاااا اي   اماااااي سااااا  ا عشاااااب 

والمشا ع والملاي  وشف ات الم قة وز ا اات الب ا   

وا مةماااة المكه  اااة والع،اااا     ااااق ا شااالاي      ااااد 

لعا اع عا ت مكاأ  اد  وكماا قلات  أااا أماات غ ظااد ما ي 

سااا بة ونااع ادااب   ااع ناا أ  الل ااا   ولكااي أوااا ف ك غاااد 

مشاغلة نةا الكلب ق  أيغكات اداك عاا ااع   ما ي  كمات 

الباب وسمع ال، م  ا مع الكلب شكات افدا  ماي غع ا    

أي مقفااز ولكداا  لاام مماااو  عب اااد مماااو  اي ماا كض   كاااي 

مفلاا   دااقط أيضاااد  زمااى مكاا   ماا   وماا  مااةا ع   

فعا  ذلاك  لعقداع   غاا راد يا  مقب لهاا غكاا ذ  وناااي  لام مد

مي المةار مك  يغلة ساقع  ي ع ياس  م ب م ات و اي 

مالع   لم اغا    كدت  اما اد  اقا اد لكاا أماس داع   وناا 

مهااز ذملاا   ولاام معاا  مدااكو ع الدبااا   اباماا  مشااب  سااعا  

العلاااا ز   مااائي ومكمااا ق  ع ااااا   فااات وإ    موااا ت  

عفت  مبااا اع  ماعاااد غزماا     لاام أنااكم غاا  ماا ااة واضااا

 وشع ت غلة  ا اك،اي  

 نةا نا ا اكقام  !

 فت أي معضدع كل   ا كبا    ولكاي     ااا  قا   قا  
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الق ي  عل   ك   ما    اما   علا   ها   واقلاب    ها ت 

غود    اقززت مد   ااقلب مم وقى عل  ط     الخلف ا ي  

ال  امي   وقى غالكاا    كااي علا  وشاك أي مداقط علا  

  ام ن ا يحاادمبت    لم مكمالك وسقط عل   مةا ع  

أاف   اع الكا اب  وغااي  ا ط أمما  ي  اع علا  ا يح   

 ا ط ماي الاا م   أووا ت البااب الخاااي ع   واات امااا 

الغ  ااة   كاااي مزمااى ويا ااع ومقبااا كعااب قاا مع  لعااك 

مةا ع م   الا الم    لم ألكفات الا  الاايار ك  اا  دا  

مي اللاع وا لم  لام  م أا    كمت غاب غ  كع ونا مئي

م عدع  نممت غأي أغلك الباب علا  افداع  ولكداع  لاأ  

و  ا   ع وسط الغ  ة  أي ت أي أيكل    لام أقا ي   كااي 

ملك،اااقاد غاااا يح كككلاااة ماااي ال،ااامغ  كااااي م  اااااع 

ومكاساالدع  أ اااا دع لب ناااة   ااداااي وم ااا  ول اااا وكلاااب 

مكضاي  اعاد  ع غ  ة معزولة كهة    مما ب لاع ماا لام 

مم ب  ي ش واي أو  د ة  ايا  قلبع وكاي مقفز  اايج 

واا يي  أاهكدااع  ع قاات   ومداامة عاا ق ال عااب نااة  

 علكدااع سااا داد  اامد اات  أ ااةت وضااع الباا و  أمدااكت 

غ قبك   ي عت يأس    .    ما لغ اغة ماا يأمات  !  اع ناة  

اللمظة لا  مع كا البش  قاانم لماا اساكواعاا أي مخفااا 

م والعااةاب   ع داااي مزمدكاااي ذك كاااي  ااع ع د اا  نااةا ا لاا

م  كاي   ع داي ااداا كاي   اسكغامات وو  ات  شاان ت 

 ع ع د   و  ة ين بة   و  ة مل ئة غاالبؤي والشاقار 

وا اااا ي  كاااا ذلاااك سااام اع وأذنلداااع  كااااات ع اااااا  

اخاطبدع  وللمظة يأمك  مدكمع ومككاي وغ ت لع أي كا 

عماااق ع د اا  أووااال  ا الااى  واماا و ب أك اا    و ااع أ

المك بدك ي يأمت سامكك ي امااااي ماي اللااع والعواع   
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ماااا ناااةا الاااةي سااام اع   اللااااع   العواااع   ال  اااار   

ااداااااا كع   أم ااهااااا الع قااااة الداااا مة الكااااع ااااا غط كااااا 

الم ااا  والدلااام وااكهاااراد غااآ   الكا دااات   غاا راد غااالك اب و

م لغاة ي   ع نةا العالم الملعر غالدام  والغ اغاة  أااا أ هاذ

الع ااااي  كااااات ع د ااا  ا،ااا     وااا ا اد أقاااا  ماااي أي 

أالانا سماعها   أا داد مكم قاد سمقدع  وا مة   وا  ة 

ا  اا  اله لاااي  ااع كااا غماا  ساااكي  أمدداات  ااع  ا لااع 

غ ا مااة شااااط آلماااي له ااب   إي إذ لاا  نااةا قاا  أطفااأ ااااي 

غضبع ومق ي  كاي م اا إلع   وي أي مغمض ل   فاي   

كدت ذلك الع و الل و  لا    ولكاي .    كام  لم  نة  اللمظة

اا غا سا اي   م دماا اأملات  اع  نا ا اداي غ مب وممم 

اا نشات وادام  ت  اع مكاااع   مام اياخ ات  أك   ع د   

وامللت أووالع   ماذا أي ؟! ع داي   مف كاي   مل ئكااي 

غاااااالمزي والمااااا ح   ا عكااااااي  ضاااااامئكاي   ا كااااااي  

اداااي     الاا   ! أمدداات مكعبكاااي   وا غاا ب مااا  ااع ا 

غااهما ع داا مب بكاع ال،اف اواي واللمل كااي  اع اظا ي   

ول   ع دع كلب لعا ي  اخ لات ع د اظ)نا( أماام ااا  ي   

الك الع دا ي اللكا ي أعا ع وأماات وأ اي  وأاشاا   و.كاا 

وأشاا ب مااي أ لهمااا   وأملاام غهمااا   الااك الع داا ي اللكاا ي 

  وممبباااد الاا   علكااا الخ مااى مااي أك اا  الف،ااا   مااا د 

قلبع    علكااع أامد  أي مكاي اااغااع ماي  شاب شال   

قاا  مب دااها الخ مااى   وال،ااخاي الكااع ااضااع  ااع قباا ي 

اكاي مي الكاع اا ا  مدهاا  اع الا مااي الكاع امألناا م اا  

المو   ع الخ مى  وووا كع أي مزيعااا الاك ا شالاي 

الكاع اادفض أوياقهاا الةنب اة واغواع قبا ي   امهاا الكلااب 

لعااا ي ماااي أماااي لاااك نااااااي الع دااااي اللم لكااااي و    كاااا ال
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اللاااي  ؟ مااي أمااي اسااكع اهما؟ أمدداات غااهمااا ع د هااا   

المازي ع د ها ابك اي وا  ااادع  ا عك ي  لم أع  أم ز   

ا كت  افد  واللاي افد    البؤي افد  وال،  ة افدها 

ماا اي يقبكاا   اهضاات واقفاااد  ااغاا زت كدااهم اسااكق   ااع 

ا عدااي أي أ عاا؟ اآلي ساشابع      غا  أي ماضع    ماذ

مم ت و كااك ي اللازاي  والموااعم قا  ا كات ماا مكفاع 

لكلب  ا ع  ااكاغدع  لا واا مت علا  مقا ي وغضابع  

لم أامالاك افداع  ك نماا قا  أوابما واما اد واألمات لهماا 

ماي أعمااق قلباع  كدات أ كا   اع  ااع ع داع كل هماا  ماا 

ملاااعر غال،ااا اعات    لكبااا  وعظماااة ناااةا الا اااا    ااااا 

. ف   غااا م ماا ي ال،اا اعات ال،ااغ    والكب اا      ااع 

ماا ي كداات أاااا أ كاا   ااع مشااكلة المااب لاا   إ     أعظاام 

وأق ي و اع    كم م   يأمت أس اي اللااع والكضا ع 

 ع ع د ها الخ مف ك ي   والكلب ماا مازا  ممكاك غاع  مهاز 

وأااا ذمل  ومشم يا مكع ومكأملدع  كااي مكادف  غ،اعاغة   

أاأمل  غمدكه  المب والعشك   كدت أغكداا  اع الما اات 

ال،ف ار لع اا  اللا عاة  اي  داااع ويغبكاع  اع إما   

أم مهااا اللةمااة  كاااات افاااق  اااع نااةا الكلااب  ي ااات   

اآلي سأشابع    سااكم ا الداامككاي الماشاككاي علاا  المااات 

 ع مف اع ع د   واكم كاي ماا ة  يامة ادكاغدع وادد دع 

  ساااع  اد   مبكهلااااد اا هااات الااا  غ  كاااع غهااا ور   اعباااع 

اامبت  ااع   ااا  لةمااة   .    مااي نااةا  أ فضاات يأسااع وسم

 الدم    .  مي نة  الع قة  ! 

لم أغلك غاب غ  كاع كماا كدات أ عاا كاا ل لاة  ا ككا  

مفكامااااد علااا  م،ااا اع     اآلي   اآلي ساااأذنب وأولااا  

 افدااع  ااع ا زقاااة والشاااايع الخال اااة والمظلمااة  أعاااا 
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واشاابع   ماام أغ  اا  م غدااع  اضااع  ااع  هاااز الكداال ا 

شااا مواد   وغكاااا نااا ور وعةوغاااة أساااكمع الااا  ماسااا ق  

"ماااااماي" وأاماا   علاا    اشااع  ومااأاع الكلااب ومكماا   

غلاابع  ممأل  المداي  مدااي كدا   شااكة اللااع  مضاع 

يأساا  غاا ي ط   اا  ا مااام  ي المماا  مي وم اااا إلااع  نا  اااد 

ي ا لم  م دةا  مشع  غال غبة ال  ساكداد  ع مزي غع   ع

الداااام كمداااا   مكعاااب   ع داااا  ال،اااف اواي المكأللئكااااي 

اامضاااي  ادوفئاااي  اامضاااي   ادوفئاااي   وأاااا أاأملهمااا 

ةك اع  ! كدات ماأي ع اي خ مى مار قلبع ونا ملها غ

أمب أي مفهمدع كع اس   ل    لا مدمت الكا ب والقواط 

اداااي غالعزلااة ا شااع  اإلوغق ااة الم اااااات نااةا اإل يا  لماا

ادع مدااة أي أمببكهااا أأي معاا ف غااوالشااقار  كداات أيغااب 

أمكفااا غقاا وم كااا   مااى   ن هااات أي ماا ي  غأااا  لااا  

ع د ها   ع داع مب بكاع   لكااي عل ا  أي ملفاال . ا  أافاسا  

وممات   أ ا   لم مكي مع ف   مدة الل لة   أمب  وم     

  ذك ااع غالعشاك وااما سأمب كا ك ب ناةا العاالم    اا

المقاا ي لع د هااا   ع د هااا )نااع(   .  مااي ع د هااا  ع د هااا 

 الخ مف ك ي   المل ئك ي غالمزي والمب والد ار والدقار  
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 طا   الزيزوي

 ترمجة: فائز يونس
 

ب   كدااَت اخاااف أي ملااى شاااي ت الشاام  علاا  المغ اا

   ما زلَت مؤم د   لكي ك   و  م الل ا ط اي الزيازم    

لاام مهااي عزمااك   لقاا  امكالاات عل ااك ال ااام   مواات ااااي  

اااك لااي ااا غ  ال ناااي؟ إوملقاات ااااي    لكااي مااي مقااا  

  المباااا  أمكمااات  مااا ا  المكشاااققكاي القااابض أك ااا  علااا

 ي ويار سااااا ب الزيازمااااا وع داااااا  الاااااةاغلكاي نا مكاااااا

ي   لقاا  يم اات إل هااا غد،ااى وااف مة مااي القماا  امدكظ ااا

غ دما لم مبَك  ع إن اراااك أاات يا ماة للوما ي مداة  كا   

عدا ما  كطاملة   و   الزيازم  ل   غالعما ال د     لكد

ا غااب  ااع شااعر   لااب أي اغااض الواا ف عااي شااعر 

    . 

ضغوَت غأواغعك الدم لة القاسا ة علا  المباا أك ا    

 –غاا   الشاابكة  –ك   غاا ا وكأاااك اقل،اات قداامات و هاا

يغواات  ا ااا  افدااها غااالو ف اآل اا  مااي المبااا   مب اات  

قبضكك  ع ا يح الغ مبة المه بة يغم أاهاا كااات أل فاةد 
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لك م ا ع اي ).مدة(   زيازم  كااات قا   اارت م املاةد 

مي سمار أ      كم اعا ت الشكار    ع م اا ناة  ا ماام 

  ا يح  و  امباي  الغ ام   مفايق اللل   وال،ق ع و 

الدااا ار المكلباا   واافمة الداامار   الاا م  الباااي   القاساا ة 

كدباا    طااا   غالبداامة عامغمااض لااك   د ااك   لكااي قلبااك مم

 وعام  غا ما  ! 

 ع ال،بامات الباك     قباا اي ابازن الشام  واماةمب 

ال،ق ع  ادهض أات مي الدام   وغع  ال،   اأكا لقمك ي 

الممي المدلاق واكل ع ق ماد ماي الشااي مي الخبز مع 

للباا      علاا  علااا   امكماام و هااك غع،اااغة يأسااك ااقااارد 

امما شبككك وأزم لك ومدمااك وك داد مي القم    اا ع 

وة اب الب اات لااك ولمماااي    وغقفااز  اشاا.مدااة   افااك  غاا

ادك،ااب  اقاا  واماا مم و هااك شااو  الدااها المكللاا  اايكاااد 

ا ال،اق ع والكا اب المكلما  الم مدة   كدَت اممايي ماع ناة

لعبااة شاااقة غأواااغعك العشاا    الوب عااة م ااة غااك   إاهااا 

غ واك  دا  غا   ماار   كداَت مخكبئااد  ا اا معواى ما اا 

ال  ال،اف     مق اك البا   كل ااد   أماا ع داا   ا  امفايقااي 

مدظااا  سااا ب الزيازمااا    كدااات ا ناااى الدااامع غاذا اااك 

امط عي ق ب ابعث ال ق لك ي ال  ي   ة أ دمكها   عد ما 

  ااك المكعااة   و لااأ  اأ ااة شاا ام دك غااالكقلي وا ابداااط 

    اشع  كأاك كا   ااو  د   مدكاب يأسك ألم مدكدزف ق

مي الا ل  . اة  غالاةوغاي   اما  غبا و   الداع أمشاار    

أي اعا  ال  الم مدة غشكبة  ايغة! سكغ   المكاي     غ و 

ككك  ااع مقااا  ال اام قاا ب البداااا ي   وغاا اد سكد،اب شااب

 أ      

كداات قاا  اعكاا ت واا   الزيازماا  قبااا ذلااك ال ااام الااةي 
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( مي الك ا يملاة   أاات الكاع اغكل كا  عةبةازوج     اغدك )

 مت   ماا غعا    ااغكلك ا يملاة الكاع اكبا   ساداد مام عا ت و

كاي الداي ممدباي ااها ض   .مداة! كدات ا ما  أي م،اب  

م  أم  اللاامع   لكدا  وام اد مي أولئك الم لع وم  (عةبة)

لم م،ب  كةلك   لم مدض   وغقاع غا اد   ويغام ذلاك غق ات 

عل  مبك ل    ومازلت امب    اا   لاة  الكبا  ومما   الماب 

الةي  معك و.مدة   إ   أا  نلا   ماي أ اا أيملاة وسابب 

لك ك غاد   مدف ج   أمكمت م مك عل  المبا أك     أ ف ت 

ملاك  اع اللهاات ا يغاع   افداك أك ا    كااات الزيازما  ا

ا وي أس اغاد أس اغاد مك ا لة غبعضها   اعلبت ك ى أاهاا   

ا،و م غبعضها   إازلقات  ما    اع   باك ووقعات  غ ا لا  

 ل*(عةبة)عل  يسالة 
   أاا واغ     اواف  عداع   ك"أغع العزمزل أقبا م م

اادع اا م و  أع ف لماذا ا ككك   ام أاع الدزقاة ناة    

قب اااا مااا ي أماااع   وسااا بق  ماااةاؤنا ماااا م  اااتم اهااا أ   أ

 عل       " 

.    ااكباا    أي ساا بم نااةا؟ كاا    لقاا  طاااي   ااخفااض 

 ال  ا يح مم مل ك مبكع اد  

غق اات لفكاا   طاملااة اكدكاا  لاا     ل ااةنب نااةا اللقاا ط   

واي مضغة  اع  ماك   اكما ب عدا   اع كاا  لداة لا   

   ل  د كاةلك مكا  الش ا  والمدد ي   العد   ا ماد   افك   

مغلبك الداام   أاات سابب ناةا الكا ب   أااَت؟ كا    الفاقاة 

 كاازوم الوالعاااز   عااا  الاا  ساالا  العاا ف الاا ايج  ااع 

                                                 
  ( ا،غ    سم عب ر عةبة) *
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معااااَ  المكباااا   غااا ي عاااا لك ي  غد هماااا واغدك هماااا
1

   اغدكاااك 

(خةج  ة)
*
أمضاااد لاام اوااا علاا   اا غككم الااك مدااة عاا    

م ااهااا شاهاي   ااهاا مكزو ااة ما م اد   وناع ياضاا ة عاي 

اآلي م ث ادعم غالبهلة واللة      اعكب   أات أمضاد كدت 

شاااغاد  ااع وقاات مااا   ااكاام مكماااملاي  ااع المع شااة   أااات 

امكهي و   الزيازم   ومما  وممااك مب عاي الملا    

أمضاد   .مداة وما نا ناع ما ذ   وخةجة   عةبةلق  يما 

 ااع وماا اك   نااع ساالاا  وعاازاؤ    .مدااة الكااع مااازا  

هها ممكفال غبق ة مي  مالها الغاغ    ذلك اللماا  الاةي و 

كاااي م  اا  الفااكي وقكمااا كاااات شاااغة  وممشاا ع ا ضااو اب 

والالالاااة  اااع غ اااات وعاا اااا ك  ااا     مكااا  زو اااات 

 ةا غاااات كاااات ال مبااة والظداااي اع،ااى غقلاااغهي    ك اا

ك  ااا وي ماااي قااا مككم كااااااا ممامااااي  اااع الق ماااة لااا  د 

ااات نااع اكماا ق إل ااك   ضاااعت مااةنال ي مبهاااا ي   وكا

ونامت عل  و هها ونع المك غو فك   غ قت  ع غما  

عشاااقك   أاااات لااام اكاااي وسااا ماد و  غد ااااد   كدااات عاااام د 

مأ اياد شب  مدكعب   ع المقا    لكي كي  ممكدااد ل،اااك 

العةب   م دما كدات ا،ا   مغد ااد ) و ( أو )م ا اي(
2
  

ك  أاهاا عدا ما كدت العا الق مة كلها ا قي واهزج   ا ة  

ساامعت وااااك  ااع أماا  امكفااا ت قاا مككم الااةي أمقاا م  ااع 

                                                 
نا أي مكزوج أ  وا ك  ماي ا ات وا  . ا مي   الع ف ال ياج 1

 ( صةطب طصةونا الع ف الكع اولك عل   غاللهلة العام ة ادم ة )

 ل )ا،غ    سم   ملة(خةجة* 
2
 ) و ( و )م  اي( نما ض غاي مي الغدار الشعبع الك  ي  
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ال غ ااع  مل قاات  يومهااا ماملااة شااعلة العشااك  و  ماا     

 كاي قلبها م قي وكأا  ط   مةغا   

ا   اقك ب سا ب ماي الزيازما  ألق َت غ قلك عل  المب

ة   الل لااة ل لااة كمداا عاد   لكداا  لاام ممااط علاا  مماا ط الشااب

ماااازي أي اعااااا  الاااا  الم مدااااة  ااااالع  معااااة   ومااااي الم

الا اح   عد  المدار سك  ع .مداة أمضااد ماي عدا  غ اات 

ا م مااار   أمددااَت غباا و   اداا ي  ااع عظامااك   كاااات 

المد   الكهب  ع ع د ك   كدَت ادكفئ عل  ألمك الكب ا   

ع قاد غاي اد   أوبمَت ككلة مي  ك،ب بوأط ا ك ا يغعة ا

م لمااا كاااات  ااع ا مااام الكااع ا لاام   .مدااة ماااازا  مداادار  

   .  ماي ساوا  اللااع   لقا  أغ     ها  مالهاا ا غااات

 علكهاااا اوااا ق اآلي أغاااااب ق،ااااي أولئاااك ا غااااات   

اب عهم الب ض والمل ب   أي  ش ة كب    مي أي اكاق  ع 

ت  لااك  اآل اا  الاا   اا   ق،اا  مااا   قبااا أيغعااة أمااام أََساا  

 .مدةل

ف علاع    .غاا قا  " يومع غامز   أاعا ف أي غااغ  اعا  

غع  كا نة  الدد ي؟ وق  وع اا  أي أوا ا هم مداة  مي   م 

 اآلي  ،اع اد غالب ض والمل ب كا وبا   !" 

 "ا كاا الق مة  ل ع  اا  دا اد  ع الم مدة!" 

كدااَت اكاا   أي ملاا  الشااك ط مقاااد الاا  قلبااك   عداا ما 

اخكلع غدفدك لشه   ع الددة   اي .مدة امكعض   أاات   

كد ب ماي الزيازما   –؟   م الشك سبب امكعاضهاهم اف

غظلاا  ال ق ااا ا سااا  عل ااك وعلاا  الشاابكة وا يح    –

.مدااة اوااا مئااات الماا ات مام اااد علاا  نااةا الب اات وذا    

ااا  ا علاا هم أمضاااد  ااع غاا  هم   ماااازا  ما عااة وماااي  

الاا مار   وال  ااا  العاااغ اي الوااامعاي ك  اا وي   الاا نم 
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ونااع  ايعااة العااا    واضاااي    ااع كااا ماضااع ومكاااي  

و دك هااا لاام اااةغا غعاا    وغ اااح يقبكهااا و  اا نا م،اا   

وم،اا     ونااع قل لااة ا سااكممام   مااي امااي لهااا الاقاات؟ 

ملااااب أي ام ااااا   والم ااااا   اااا ي اماااات شاااام  اماااااز 

المم قااااااة   ملااااااب أي اواااااا ق أغااااااااب الق،اااااااي ذات 

الم، اع ي وال  مة   و   الزيازم  وغ ع الب ض   ااكما 

 داي مش و اي ال  الو اي معاد   و  ة  م لة   اد! ا م

 اااع ا ساااباع الماضاااع عاااا ت ذات مداااار مكاااأ      

َداابَلك ي    كاااات شاافكانا م،ااوبغك ي غاا مم قااايم   وع دانااا مم

كااااات غق اااة ماااي اشاااا   ف اااة اداااب   اااع أعمااااق ع د هاااا 

الداعداااك ي ال ملكااا ي   وغعااا  ذلاااك  ك اااى   مأكاااا الشاااك 

مااي الدااام لاا  د غاا ي القباااي نااةا  يأسااك؟ إااا   ك اا   زعاااد 

 –الشك وال،مت الغايق   هما  ! ذات ل لة  معة لم اأِت 

لكلك،ك غك    –كما افعا  ع كا ل الع اللمعة الماض ات 

 أمقظكها مي اامهال

 ".مدة   عزمزاع .مدة!" 

 ااكفضت مكدا لةل

 "ما غك؟" 

 ".مدة      ؟!" 

 عل  ذلك  !"  ل ي ق ي   "غاهلل عل ك  

ا نااا ساا ب . اا    لقاا  أااا    اقكاا ب مااي الشاابكة   ناا

 داا َ    أ ف اات افدااك  عتام كااَت مااي مكااااَك واسااكلم

أك     الزيازم  ممقار غق ي ما نع ماك     ااكب  للمبا   

نا ناا سا ب . ا  ويار ا و    الللاِت ا يح غالدااا  

ووايت غلاي الفمم   اَكأَ المباا   مااد قا مماد  اع كفاك   

الكع ن  ت قا  الزيازما  كااات غالددابة لاك  ال م  القامة
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   ااهااا ناااومظان  اداا ماد علاا  د   اغ اا ت  مشااان  ا شاا ار

  ا  وملم مع   لكي ك اى اغ ا ت نكاةا غهاة  الدا عة؟ 

أمددااَت غااالف   مغماا   ل،اا   كااا نااة  الزيازماا    كااا 

نااة  ال اا و    ال اا و  الكااع اأسااى لكااهااا غع اا   عااي أي 

مل قااة   وواا  نا معدااع اوالهااا ال اا    ماا و  ماا    طل قااة مم

ال كاي الا  ال اماة لشاه  أو شاه مي ماي الشاكار   ألفااي 

 مي الزيازم    الفا  ينم   ما ة  مداي! إاها ك م ار  ! 

سااكة أو ساابعة علاا  غالااك   سااكبعث لاا   عةب  ة  واا  

 ااااا     أغهااة  الداا عة اداا ك ؟ مقاا  ا ب   ماااغ   ااع 

ة غاا   وساااف نااع ا  اا   وااب  خةج  ةال،اا ي أغاا اد   

 اع ا كا  ادام ة ول ا    (عةب ة ) إياك،ا   معها   مقالاي 

يغام اااك لداَت علاازاد غعا       اد  َ     لق  أوبمتَ الل م 

   غ ساَت وغا     ها أاَت ذا الاغ  وق ع الشكار القاايص

ماا مك  ااع الكاا اب المكللاا    ااداااغت  مااي ع د ااك الاا ماع 

ع د اك  وملبت  عداك ال ؤماة   ماا لقلباك ال ق اك! مدامتَ 

الااةاغلك ي غداا عة   اسااك قال  ااع ساا م   افدااك ساا  يغبااة 

مااااي  ماااا      م اااا  أمضااااد أي املقاااع الزيازمااا  الممقاااار 

غدفدها  ع الشابكة    ويماع غاامز  كاأي ما اد  ف اة ا م هاا 

الاا  شاابككك   نااة  أو  واا  ة لااك مدااة أي امكهداات واا   

الزيازماا    اآلي مااات الشااك أمضاااد   م،م،ااَت شاافك ك 

   وغاا  د مااي ساا ب الزيازماا   ااا ارت لااك ع دااا مدشاا ماد 

اي إل اَك   كااات ناع غع دهاا   شاكا.مدة الم قلكاي غالمزي ا

ك  وقكما كاات   ا  وكا ب  ك ى ممكي لك أي اددانا؟ اَة 

ا غاااات امااام مالهااا   وقكااةا  كاااي  ك اااي ك  اا وي  ااع 

ا ما مااث  ااع الل ااالع عااي  ايكاا االق مااة   مكفاااي عااي 
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ا لهااا قلاااغهم أك اا  ممااا  علااَت أاااَت   كاااي  مالهااا    اشااا

الداااي مك اكضاااي  لااى  لهااا   لكدهااا اعلقاات غااك  وي 

غااات  ذقااااي أ ااهاااا ا يغعاااة  اااع الكااا اب    سااااا    م  

أيغمكهم عل  اإلذعاي   وعد ما قالاا لهال "  ممكي ولاي 

 ما  ون غات  معاك    مم ب!"  أشعلكها مااي    لام ام،اغَ 

اوعهاا الداام لا  د قباا اي ادامع وماازا  مك  ال ام   مو

واااااك العاااةب   و اااع غعاااض الل اااالع مدكاغكماااا الخااااف 

كوفل ي مخا اي مي قوة    كدزلقاي  ع أمضاي غعضكما   

الخاف   الخاف وأشابا   اكغلب عل وغ ي أمضااها  قط 

أ ااهاااا ا يغعاااة   و اااع ناااة  الل اااالع مك،ااااع  ضاااباب 

مكبا     ناة   شكاكك ماع   ااي الما  أ   ومك شا  عال ااد  

الم   أ ةت الام افداك وع داا  المكعبكااي نا مكااي ويار 

الزيازماا   لكدهمااا مفعمكاااي أماا د وإيا     نااة  الو اااي 

ادكشع  الخاف قبا أي اخ ج مي غ اضها   اماام ماا  

المااات   إاهااا مدااألة م ااا  وغقااار   كااةلك ملااب أي ام ااا   

دكهع ملب أي امما يومك غ ي أسدااك   ك فما اكاي  داك

ال  نة  الشبكة   مك  ولا ملقت لعش مي م    دكقع   ها 

 دة اضمك  ع أ ك   الك   كم مداارد م     كاات ع اي .م

يغ ع اااد عاو اااك ذكاا ا ؟ كاام مااي ل ااالع الخلااا    كاام مااي 

العشارات ال سمة   قلباك مغكابط لل االع الكاع ساككاي   هاا 

ت  غعاا  اآلي غاا ي أمضااااها   أمااة يوعااة وأي ساام ؟ ضاال 

 وقك غال مار الماي  وأات ادكظ   ع 

أوشااكت الشاام  أي اغ ااب   اسااكلمعَت قاااا  أك اا    

اقل،ااات  عضااا ت سااااع مك أك ااا     شااا ت اي او ااا  

الزيازمااا  قباااا اي اشااا  المباااا  أو أي الااا   ويارناااا 

َت عل  أسدااك وسمبت المبا غكا قااا   لك  اها   َوَ ي 
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   دااقوَت أيضاااد علاا   هاا     كدااَت غما ااة لقااا  أكباا  

إاولقااَت مداا عاد امااا الشاابكة   اع اا ت قاا مك غ،ااخ   

وسااقوت مكاا م  اد علاا  ا يح   اهضاات علاا  قاا م ك 

والا م مدازف  معك ماكمعك  د   عاو ت الا كض وألام  ماا  

ماااي إغهاااام قااا مك ال مدااا    ااقفااات عدااا  الشااابكة و لااات 

غع د ك   كاي  م قل ا ق  سا  عل  الكا اب   لام مكاي لااا  

   لمظكهاا لام اشاع  ك  ا اد غاا لم   لاي  م و  لااي اا اب

لكي َ َ ياد س    ع  د     وأمدار ذلاك طااي سا ب ماي 

الزيازمااا    الماااَت أ  ااا اد   لب اااَت  اااع مكاااااك مااا   مااام 

اامد ااَت علاا  الشاابكة اضاام أط ا هااا الاا  غعضااها   كاااات 

امخ ج مداق  نا مي  كمات الشبكة مكضا عة مك،ااممة   

وغآمداااة وغكفاااا  غاااال  اع  –وأااااَت مقااا  ي  – كااا َت 

الزيازماا  للكمل ااك الماا    أ ااة ألاام اواابعك مشااك  عل ااك 

وأااات اااكفمي الو اااي   مدااك دة   مزاااَت لمماو اهااا   

لكااي ا ماا  ااكهاا    أاااات ااا ي  اي الم مااة زا   وماااار   

وم ااا  أمضاااد   وم ااا  نااة  الزيازماا  ااكهاات   لكااي ماااذا 

 غاسااعك أااات؟ نكااةا كاااي المااا   ا ماااد   نااةا مم ااا علاا 

مداب ذا   ! وضعَت شبككك عل   ه  ممااي  وابعكا  

وأات اع ج   ومض ألم  ف    اع عا وق يأساك   يا  

ملكهااب  ااع  مااك   شااق ت زقزقااة الزيازماا  واامت نااةا 

   اغاااط مماااي   اغكعاا ت وسااكاا  الدااها الباااي  المقفاا 

عد    كدت افك  غأشاه  الشاكار   ناا سكداكو ع قضاارنا 

  ع اآلي   وسااككاي غاسااك امة ومداا    ااشاا مت   سااك

.مدة أمضاد ق  ي عت    سكاق  الم  أ  واهاكم غالدااي   الل لاة 

لمعاة   ساكةغ  عا   زيازما   ولعاا ما مك وقا م ك الل لة 

   وعد ما غال م   ككةيع غ  لكع اغلع مارد  وم غدك اكلاب
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اااا لى الااا  المماااام الو داااع ساااكلكم  مدهاااا أي اااا لك لاااك 

ويا ماة الزيازما    ه      لا الب ت والاما   والا فر

 قاااا ياالمممااا   امااا    اااع ع وقاااك ال غباااة و  اعاااا  

 الد و   عل  افدك   ومي مم      !! ماهلل      !! 

كم امب ل الع اللمعاة    اع ناة  الل االع اضاو م  اع 

ع د اك ا اا اي ال غبااة واازيع   ااك ال عشااة وا  ااك ج   

يغباااة اللمااام والااا م   يا ماااة الق افاااا اخاااكلط غا شااا ار 

ناة   سة ل لة اللمعة   ااك اغكا  مي افداك   يغبكاك المق

     ساااب ا لعااا ج كااا    واااايت أك ااا   مامااااد والكهاغااااد 

شهااك ما لم امخم  الداي الكع اكأ    ع أعماقك   ا ش ار 

عكمااة   غهلااة ولااة  ل لااة اللمعااة   اباا و لدا  مااك غا مااة مم

   مكا  إذا ماا  والشبكة الممكلئة غالزيازم  اسكم كا  واا

اقك غااات ماااي الب ااات  اسااا عت الخواااا أك ااا    وعدااا ما 

وواالَت   كماات  .مدااة الباااب والمضااي لااك   اداا َت اماماااد 

ااكمااا  –ككم و ااع  فاا   المخلاااع   غاغاات الشاام    ولف اا

  لمة المدار الخف فة   –و  غككما 
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 ا  اات

 

غاب الغ  ة   وعدا ما أغلقك ا   عم ِت مع المش     كمتِ 

ويار   ف ت أواات الللبة والضاضار الكع كااات اعام 

الفدار وابعث   ِك ا ازعاج    لدِت عل  الد م  مكك ي  

أو  –م اب مفلة الع ي  –ة  وي أي امغ  ي م اغِك دزعلم

ادزعع مةار     لِت غع د ك  ع الغ  ة   كم غ ت عايمة 

كاي ضل   المفلة مداة عا     ال ة! م قِت ال  واياك  

ساااعات مااامزا  ماا ي  ااع يأسااك   مالااِت اظاا   عااي 

ال،اي  وأمد ِت يأسِك عل  و يِ    إ ك قات  اظ اااك 

الفاا ان الممكاا  غاا ي اهاا مك   كااااا مكهاا ل ي ذاغلاا ي   قبااا 

ساادك ي أو ماا ب لاام مكااااا كااةلك   كااااا مدك،ااب ي غااايزمي 

 ي ممكدك  عل ؟ممكلئ ي   لكي ذلك ول   ولي معا    ما الة

قبااا ساادك ي  كاااات نااة  الغ  ااة ع دهااا اماااي م مااة 

أس      م ب واي كب    ماؤط   غ  ماة إطاايات  ضا ة 

معلقة علا  أما  الم وااي   ما ب واي  اللاي ولك مدها 

مقا ب كب    مأل  غال  ااب  وما ب مقا اب ما    ماي كاا 

شعر كاي ملاب أي مكااي نداا  م ماة  وكلهاا ماي طا از 
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ماضااة واماا     ا مةمااة  الفداااا ي  المعاااطى  واماا  و

الاشاااامات  أطقااام الماك ااااج  مشااا ات ال،ااا ي   كااااات 

مكبامدة  ع اللاي  قط   كاات ا  ت الكب    امب اللاا ي 

ا سا  وال ما ي  والاسو  افضا القهااا ع والمدواع  

أماااا ال،اااغ    كااااات اداااكهامها كاااا ا لااااايل ا ممااا  

 وا زيق وا وف   

م اعا  الغ  اة مككظاة غا شا ار كماا كااات   ااهاا اآلي ل

اباا و أكباا  وأيمااب مااي ذي قبااا     اماااي إ   ساا م اد 

ل قاات علاا  اللاا اي المقاغااا لاا  واااي  ا  اات  واماا اد  عم

الكب      لم مكي و هها ل دوك غأي  ماا  أو مدامة مدا   

غا كاي مشب  و   إاداي عل  وشك ال،عا  ال  مشدقة   

از ا  ااقبااح وا ي  لا      اواا مدا   كلما اأملك  أك  

قدمة وام   ابعاث غهلاة  اع الادف    لكداك   امقكا   غاا 

امشاافك عل اا    كاااي ناا ور مق ااا مدبعااث مااي مااأي عم ااك 

مي  مغوااع قدااماا    وعداا ما اقكاا ب مداا  أك اا   ااااك ااا

 مك ي المهمامك ي ل،امبك  وأسدااها المكف قاة االع د ي الغ

الكقو باااة   وعلااا  كاااا ماااي ويار اغكداااامكها الكاااع اشاااب  

اللاا ايمي ا ممااي وا مداا  غقااع المدااماياي اآل اا اي  ااع 

مكااهماااا كشاااان مي لل،اااايا ي ا  ااا م ي اللكااا ي يم عكاااا 

وااي  ا  ات  –عدهما   إم انما قبا عام ي  وا     

يم عاات  غعاا   هاا  نااةا ال ااام   لاام مبااَك كااةلك  –ال،ااغ    

ااات امكااع الداا م اي اآل اا اي   أغلااب أشاا ار الغ  ااة كا

ق،ة وما   ا  ات الكب ا   الكاع اقا م غهاا العما    غ  اة 

وام أ  عاا  وم       م م امك ق واكلظ      لام نا! 

أي غهااااار قاااا  غقااااع   هااااا؟ أمااااي الضاااامكات والقهقهااااات 

 الودوداااتوالدودوااات الوفال ااة الملدااااة؟ أمااي أناااار 
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؟ أمااي الوماا ف والداااا ي و.مالهااا وأم مهااا ساداات ال،اابا

ات ااقعهي عل   هايني مي  ا ط الضامك؟ لام الكع كا

مبَك مدها شاعر   ااكهات امامااد   أمدات كخ ا اب مكه ماة 

وسط شكار قاي  و  أما  مع ا  اشا   نا ماي   ما    لا   

ممااة مداااص غعاا    كااأي قواااياد مدولقاااد  ااع سااف  أغاا ي قاا  

ا كها وم      لاةلك  هاع عاغداة مقوباة اللبا ي  مداكدها 

إاهاا وم ا    اع وام ار الغ غاة  غ   ا يوفة القايص  

 ال اها  ة ونع امااي  الك اب م ة  !

مدااااة اآلي  ،اااااع اد سااااككقلب  ااااع   اشااااها وم اااا     

واللاا ياي سااكدوبك علاا  غعضااها لاا  د   سااكدوبك مكاا  

اموم أض عها ومكفل  ال م مي مدخ مها   عزوغ ة ول اا 

ع ل ا الام  ؟ لي افايقهاا الكاااغ   للم عب   ك ى س د

ة غالعفايمت واللي   كا ل لاة سااف اماات وام اا الضا 

الكاع  –مئة م     غعا  ااوفاار الدااي لا  د  اع ناة  الغ  اة 

سكدااف   –اماات غاا ي  اا يااها  واغااة أ كهااا ال،ااغ    

الا ماع غم قاة وساكاي   وعدا ما ممخا م ل اا . ا  سااكبكع 

أمضاااد   ول ااا . اا   ونااع ابكااع   لاام معاا  غعاا  اآلي أماا  

هقااها  ع  لمة الغ  ة كخفاا  ع   اخلا مد    سكولك ش

ااهااا اهااا  الظلمااة ك  اا اد   الظلمااة يممااة  اخفااع اماات 

سااكاينا اللمااا  والقااب  كمااا مممااا المااار المكاا  ك واااي  

 م سامة عل  ال ما   !

م مكهي مداه ي مكا  وقات مكاأ      ما مض   كاات

مي الل ا   مكم مي لبعضهي عي المب والعشاك وا ما م 

قعي مدكلق ات   وأم ااااد مقماي غالكل،اي وا مااع مك  م

عل  أنا الب ت   ل الع اللمعة كاي مو ب لهاي الكل،اي 

عل  الاالا  والاالا     ممل،اقي أافداهي و.ذااهاي غكاا مقاب 
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وشااك  مم نفااات الداامع لكااا نمدااة واأمااة وم كااة  ماام 

م  عي غمةي واا   ال  غ  كهي وقا  أع ااني الكعاب   

 غ ااب غعضااهي   مكعااايكي ومالمااا مغلقااي الباااب مأ ااةي غك

غالاسااا ات   مماا غي وم غاا غي غعضااهي مكاا  معكاا مهي 

اإلاهاااا    مااام مااا مي مملماااي غخشااا ة ولاااة   مكداااان ك ي 

غاللمظااة الكااع مغاا ق   هااا اآلي والاا ني ووالاا اهي   كاااي 

هي     دكداالمي للدااام وممبماا ي  ااع أماا م عكاا مالكعااب م

ااات مز ااااة غااألااي قاااي قااز    و ااع ال،اابا  الباااك   كا

اوغاا  أواااات ااا  ك الم ااا  وقاا ع الواااي والقااا وي   

وامدك  يؤوسهي يا مة ال،اغاي والممام  ومغ ق الفدار 

  ع يغاات ال،اغاي والم ا  المل ب ة الك  فة 

غع  ال ام سككاي وم        أم  مدكمع إل هاا     أما  

مماا مها   ولااا ي عاات وااااها وماا  مت افدااها  مكااي أي 

  ة الخال ة م لما  ع كهى  !مك    و ا   ع الغ 

ي عت يأسها وم قت ال  ال،اي    اساكمالت ع داناا 

الغ  ااة  هاااغ ككااع  مااع و م   اولعاات الاا  م واااي وأيكاا

العايمااة   ألقاات يأسااها الم قااا غااالهم والاا واي الاا  الخلااى 

يا عااااة ذقدهااااا العاااا مض الما ااااا   الفكاااات ممملقااااة الاااا  

مكمي  اع ال،اي   ويامت اماو  اسكل ر س  ما   س  

أعماقها   اع و ا ناا   اع قلبهاا   اع عقلهاا   اع و ههاا 

العاااغ   أم مكمااي  ااايج الااك الااةات الل ممااة؟ لاام اكااي 

ا يي   كاات ااا  لاا اعا فل لمااذا الما أ  وادفاي  قاط  

إما  م لة واما  م مة؟ مي مدكو ع نكك ناةا الدا ؟ لمااذا 

 الكبانع والزنا؟ مي الةي  با مع ر ط داة ناةا اللدا ؟

  أم  مفهم   لماذا   مفهم؟ مك  مفهم؟ نا الفق  نا الاةي 

ملعلك قب ماد  أم القب  نا الةي ملعلك  ق ا اد؟؟ أسائلة غا  



 79 

 أ اغة  !

ام  ت  غوا  قامكها عل  الد م    لم اكي  لبة الداي 

لكخفت   ااهاا  اضا  ماا غعا  المفلاة   ونام   مد،ا  اي 

ساااا  ي ااهاااا  المقبااا     لااام اباااكَ  –مك كااااي غ كهاااا   و

غاااقاي؟ لااا  الع ااب لفاا قكهم  م عاااد  مالمهملااة   لماااذا ناا

ي   مي معبأ غغ   ؟ كاا اغ، مة وام     ااهم سع ار ناائ

ماد وغمكمااد  امكا ع مي  م   م غ    لا كااا ئام   م عهم وم

أماا  أي  لمااا اسااكواع أماا  مااا أي مااككلم ولمااا و ااب علاا 

ة   يامات اداب  ع  اان  الكفانامدكمع   مم اي ال  م   ن

 اااااع  ااط ناااااا  –ماااااع  وياي الم وماااااة الخف اااااى  –

 واأم اهال

قبااا ساادك ي  قااط  كدااِت أاااِت ساابب اعااايف )غاا زمي( 

داا    ملكاة  غزو ها   لشه  أو شه مي كداِت أااِت نااا  ومم

عل  ع   أم م    ال  اا   اا داي مخاا عاي   غعا نا 

ف علاا  غاا زمي   يأ  قماا اد  ااع الل ااا   عباا     ولمااا  اعاا  

ك   اد مي القم    يا با كاا  سم أش قت الشم   ع الغ   

شعر سامة مي  لى  ه ِ    نكةا س معاد وقع  اع مبهاا 

وادااا ِك أااااِت    وبهاااا وازو هاااا وأالاااب مدهاااا طفااا د   

وغق ِت أاِت وم      مامةا  لم مك كا  لشأاك   أ با و  

 عل  الك،ف ك والكهل ا  

غخما  ساداات وال ام   مققت )غف مي( الكع ا،غ   

أمد كها   ولم مكاااا ل قدعاا مدك غالك،ف ك   كدِت امولق ي 

الزغايمااا  ويار غعضاااها كأسااا اب ع،اااا    وا ق،ااا ي 

كأا   ال ب  وأاِت امدا ل ي افدكل لماذا   ما ا   اع ناة  

الاا ا ا ااااماي للاا م مات والعااا زات والعااااا ؟ مااي نااا 

   الملها ؟! ل   مي أم  مل ب –مؤلى نة  المأسا  
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نااع ا  اا    غأمااة ساا عة مققاات ملمهااا؟  ااع العااام 

الماضع  قاط ا،اا ف أي ذنباِت وغفا مي الا  مفلاة    اع 

غ اماااة المفلاااة إلكفاااتل اام اااة ال دااااي  اقاااع اظااا   علااا  

أسااكاذ    ع  ك ااِ    ع  َااِك   ابا لكمااا الكم ااة والدااؤا    

أ همك ا  أاااِك اآلي ما فااة  اع إماا   المؤسدااات   أ همااِك 

الم يسة   ولم مكازوج غعا    وعدا نا  هاافد اا  مازا   ع

ك   وغف مي ال  غعضهمال م    قط قَ  

  نةبةزا سكاذ  -

 م   لها م    

 أ كع غف مي   طالبة إع ا مة    ع ال،ى الدا ي   -

ومع، اي م  غعضهما   وس عاي ماا  ياما مك،ا ماي

مفلك  الخاوة   ااشغا اماماد عي الللباة والزمماة  تغك أا

ات اداا  القاعاة   كااي مخاكل  الدظا  الا  غفا مي الكع كا

غمكاا    وأم اااااد كاااي مكا اا  غالماا مث إل هااا   كاااات نااع 

غااا وينا اشااااط   ناسااا  ونا ااا  غغ ااا  م اااار   وأمداااار 

مماااا  لاسااا   –وااا  ة أو عمااا اد  –ا ساااك امة  غ  ااا  

 أواب  الا   اااب غفاا مي   إعكا اِ  الخااف والشاك   لاام 

سكاذ عل  ناة  ال،ااي    ااا  مدبك لِك أغ اد اي شان ِت ا 

مبااا و لدا  ماااك وضااا عاد  ااا اد   لاااا كااااي ممكدااااد لموماااِت 

ك اسع القاعاة علا  يأسا    لام مكاي ممكدااد  كااي مع بااد   

الكزماااِت الداااكاي  والغااا ال مداااكب  غاااِك   قلاااِت لدفداااِكل 

"ساااااكدكهع المفلاااااة   و اااااع الب ااااات ساااااأعلمها ا واااااا  

مااااات والداااالا "   لماااا   أو ماااا ا ي اشااااك   لكمااااا ملا

ومااأكا ت وم طبااات   كاااي ممخاا ج الدقااا  غ اا م وأواااغع 

م اعشة   كدِت قلقة مهماماة   وناا   مفكاأ ما و  ومغا و 

مكا  اد إل ِك غ دما مملقع شاباك   ف اة  اع ماضاع . ا    ماا 
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للمدااك دة   كاام كدااِت مم  اا   للشاافقة؟ لااا كدااِت ااا يمي أاااِك 

سااككاا ي  داا اد  لهاا مِت افدااِك   لكااي كااا شااعر ول اا  

غاي   مكاا  اة  نكااةا ناام ال  ااا   وماااد   كلهاام كااوااقضا  

غم اا عي الفودة والةكار   كلهام  اايغاي   لا كي كاةلك   

مباا و أي الم ااا  عاا ا  مم اات غاا ي اإلاداااي الفااال القاسااع 

واإلاداي اللا  ي ال ق اك   وأااِت  ك اى سككداب ي يناااِك؟ 

مخوواااد  – ااع غ  كااِك نااة   –كدااِت ا ماا مي اي ا ساامع 

نما أوبما لبعضهما مداة ذلاك أنةا العالم! اةك ِت لكه مم 

ال ااام   كاااي ااق غاااد   كااااا م ق،اااي معاااد ومكلق اااي ساا ا 

القبا   كا ت أافاسهما اكقوع ونما مدكقب ي القبا   كاات 

القاعااة ازنااا واباا ق مز ااااة غااا لااي الزان ااة   والداااي 

ي   وس ايات ك     م كااة  ع المكاي   وسع ار مد وي

أمقلهاااا  الكاااع –فااا مي غ ساااكاذ م اااا ي غ لاااة غ ضاااار   ووا

ااا قي كفزاعااة  –الخاا ز والم  اااي والملااع واللاااان  

واظ اهااااا الباساااامة   اكمااااا  عدااااِك   طلباااااا مدااااِك أي 

ا ق،ع   يمِت ا ق، ي كمي ملا  أط ا ا   ا اد   كداِت 

اب مي اع دة شق ة  وال ا ا اك ار  لك معكمة أك   مي ذي 

ر مخكلوااة مااع غعضااها   وغعاا  يغااع قبااا  ومشااان  ا شاا ا

الك،اف ك والزغايما  ماع الع مدااي  اا  ساعة مي ذلك  

ال  ل لة مم ار   كا شعر كاي مضامك غ دماا أااِت ابكا ي 

 غ،متم غ   ماع  

ع ِت الا  الب ات كماا لاا أااِك اعاا مي ماي ماأام أماِك   

مازا  زع ك مدب  الد اي  الكع مش ا  د مهما   ها موي 

عك،  قلبك ألماد  اع ناةا المداار الاةي ممكلكاا  ع إذا ِك وم

  مم  غ قا ون ور   وعد ما أ   ا م مهما معاد ماي اا اة  

َم  ي لاااك غاااالا اع )وكأاهماااا ما عااااي م كااا  اد الدااا اي  ملاااا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 80 

المقب  (  ام  َا لِك المشه  وكأاا   – ع نة  ال ا ا  ملها د 

 مد م ة ا ا   مة ول   مفلة ع ي  !

امبة غ  اااة وم ااا     وساااا   أوااابمِت مداااة ال اااام وااا

وم اا     افَاا  وم اا    قلااب وم اا    أا اا  للقلااب الام اا  اي 

مكاااااي قلباااااد غمااااك؟ وااااامبة ذك مااااات سااااا اومة عااااي 

عزوغ كِك   واي  وم    وأيغعة م واي عايمة   يمقات  

ع دا  ال،اي   وأمددِت غغ غة أغ مة   وإذا غمق م مشابع 

 غكلك الغ غة مملهب ك ااِك كل   !

ضاضار  اع الفداار   كااااا مد،ا  اي يوما اد ن أت ال

يوماا اد   لاام مبااَك غ اا  ا نااا وا ق غااار   و لااأ د   كماات  

أ كااِك غاا زمي الباااب   كاااات اممااا علاا  واا ينا طفاا د 

أ ااة غال،اا ا  وكأااا  اياعااب مااي يضاا عاد مفكااا  الع داا ي  

ك  أماا  الاا  واا ينا أك اا    وغعاا  أي  مدظاا  و هااك   ضاام 

   ااباِك   ولفكا   و  از   وت   وا  وا،اى واايت الا

َياَااممااا الاا  غعضااكما   لاام ماا ف  مااة مدكمااا  فااي    همكمااا 

 غعضكما   وغدفاي وغغ   و  و  ت    ِكل

 لَِم البكار  أ  اخلل ي؟ نا؟ -

ت الكب اااا     كاااام شااااع ِت غالخلااااا أوا  أمكهااااا ا  اااا

اكداي والماات   غلاا العا ق والا مع و دك اِك وذقداِك وا 

ب   كدِت اةي  ي ال مع غ،مت علا  وط ف و هِك المكع

  مااك الخفااع وادااز  ي مكاا  مااي م ااث    اا ا    لاام 

اكااع قا ي  عل  أك   مي البكار   كاات اظ ااك الاي 

 اااع الغ  اااة كم اااااي  بلاااع  ا اااا قفاااي   لقااا  ا كضااا  

أم ِ      ما مض  كدِت امخف ي نمك ال ق ا   لكي العا ي 

ااع قوا   ماار ا      ع غ ككم أعلي عي مأاماك   لام اكا

لكمك،اااِك ا يح   اضاااو غت  مااساااِك و عاااَا الَخاااَ ي 
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مكدااالا الااا   دااا ِ    كااااات أط ا اااك اااا اعع وأ فاااااك 

ِت علا  أسادااك    غا ِت  ماك   انكا ات  ا اخع   َواَ ي 

 مار المق  والك ان ة  ع ع وقك   ضااق ادفداك   وااي 

كااا شااعر مباا و لدا  مااك أك اا  عكمااة   غاا ق  داا    ااع 

ِت غ،ااا  ة ماااألت أي اااار  واماااات ملداااااة    وَضاااَلل 

 الغ  ةل

 ال  الخايج!  -

لكاي غا زمي غق ات  اما ق   ااِك   لام اداب  غكلماة   ومااا 

كاي مدك إ   أي قو عِت الق    وطاق الق افا عي عدقك   

لوماااِت و هاااِك غ ااا مِك   شااا ع الوفاااا مبكاااع وم،ااا     

ت   ااع كااا ااكاغاات  قشااع م   غاااي   ماا مك وو هااك وَساا َ 

ذيمعة أو افكعلع  ،امة امخف ي  أي ِت أي ال يك ااِك   

ويارنا لااعلك   وكمخبالة  اهضاِت  لاأ  علا  سااق ك 

الم الفك ي الم اخ ك ي غ،اعاغة غالغاة  واعكل اِت ك سا اد 

وغ  اد وأ كك ام ق   ك ذانلة   اع ف ما الاةي اداامي 

 عل   كما لام الا ؤ علا  الداؤا    وغمشاقة وعداار غلغاِت 

ي عِت م مك ا مدكا ي و اةغِت ال،ااي  ماضع ال،اي    

غكا قاا     ق ِت ااازاِك   اازلك الك ساع امات قا م ك  

وسااقوت علاا  ا يح م اومااة غال،اااي  الكااع امواام 

ز ا هااا و ل ااى   ماااد  ااع ساااع     و ااع غمضااة عاا ي 

ا  ك ا نا وا قايب الا   ا اا الغ  اة وطاقاا  غملقاة 

م ت غاا زمي   ضااوقاا  َعلَاات   ماا مااهم   لاام مفهماااا شاا ئاد 

   نةا الل   الدازف  مااد م واا   م الل     مملكك أيغع أم

   ؟!  م عهم   لكي مي معلم غالل   اآل

أيقااا و  علااا  سااا م   كم مضاااة عاااا ز    امااا  ِت 

مك ا  ة مدهاكة القا    م قِت  ع المضااي كاام أ  غا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 82 

م ار   از ِت  ماد غزم اد  واةك ت )الدزف( اآل ا    مماة 

  ! لم اكع  اع الا  الل م ي ي ا مد ي   غ ي   ق شاسع غ

أماا    كاااات الا ااا  غا مااة معكمااة مهكااز  وكأاااك ا مدهااا 

اماات سااو  المااار   لاام اكع  ااع علاا  أماا نا   أمددااِت 

غلد   مخاى   اسكشاع ِت لاة  ومشا ة ماي ازماى الا م   

أ ة الداي مغا يوااك كماا مغاا يوي   اة ناما    ااايك ي 

. اا  َمااي غااا يت الغ  ااة  الغ  ااة  ال ااة   كاااات غاا زمي

وأغلقت  غاغها عل اِك    ايت ع داا  الغا مكااي  اع الغ  اة 

العايمااة واساااكق ت اظ ااااِك علاا  اللااا اي المقاغاااا م اااث 

ماضع ال،اي  المموماة   وغا  د مدهاا كااي نداا  إطااي 

مااي الغباااي مباا و غااايزاد واااي اد علاا  اللاا اي ا غاا ض   

 ي  فاااك   أغمضِت ع د ِك   غق ت  قوا    ماع معلقاة غا

ا ضاااا  ا اداااافا  علاااا   اااا     ااااا يمل اد يا  وع ااااك 

 –كملا  مق اا  ا اد  –ممزاملك   ممزاملك أك ا    مام ساقوِت 

  ع ون   اام عم ك  

 

 1919مزم اي 

 

 
 مي ملماعة "الامشة"
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 الخاف

 ترمجة: فائز يونس
 

  اضااولع أ اااا  أت أماا   ماا م  الدااام مدااارد مالمااا ن  اا

مي  ماام اماا  ت أماا  غعاا  ذلااك وأ ااااا   ااع أمكدااكهم ناماا 

وس عاي ما غلبها الدام   أغلك )كاو ( الدا ة  غدمكام كماا 

أقفا الباب غا ا وس   كا ال قااب والشاقاق  اع الغ  اة   

الااك الغ  ااة الو د ااة العك قااة الم،ااوبغة غااألااي الهمااام 

مدااة عهاا   –والمخاااوف واللاااع   الغ  ااة الكااع شااه ت 

مااي إاوفااار . ف  –الوفالااة ومكاا  مدك،ااى نااة  الل لااة 

شاااماع ا ماااا وال  اااار  وي  ت أوااا ار أا دااا  وام بااا  

وغكا   وشهقاا    اق اَب غع د ا   اع ايكااهاا ا يغعاة و كا  

 ع الم،اعب والب ما الكع ااا ا  العا لاة   وناا ناا اآلي 

 ع مدك،ى الل اا مداار غهماما  لاما       أما  مشاايك  

  لا   غ ا  الغ غة والشقار وم،ا   معا  غأغد اة اللااع 

ناااة  الااا م  الملداااااة الضاااايغة علااا  غ ااا  نااا   وناااع 

ازمل  وادةي غالهلع   الل ا  ع مدك،اف    وكاا نمداة أو 

غ ا  اعك ا ماة  اازيع  ماأمة  ع الخايج  اعك ا مة كاات أ
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    الكا   وا مع ال عا    اع أوواال    كماا اي الدااي 

اا،  اا  اع ناة  ا ماام الا  أعماا  ل،اوا ة أك ا  ماي 

با   و  أم  مغ ث غ    أو ممدل     والش ا  يامااا ذي ق

مداااك  عاي ذك ماااات أماااام المااا ب والقماااط والملاعاااة 

والدكبات والام ت   ومب و أي الوب عاة أمضااد اداار الل لاة 

غهماااام ك  ااا     كااااات ا وااااات الغ مباااة المدبع اااة ماااي 

 ااايج ماا و  الب اات ابعااث  ااع افداا  الخ فااة والظداااي   

ام اقي الدكاي  الدم كة المكدخة واهزنا وال ما  العاا ة 

وابعث ال، م   ع الدا ة  الكع لم مبك   هاا ساا  لاام ي 

سل م ي  قط   س    كمات الدا ة  غكايااي مدماق الغد ا 

وقَوَاااَع أافااااي الشاااقاق الكاااع امااات البااااب غاللاايماااب 

الق ممة   اعلب كاو  مي قا  العاوفة   ك ى املقع اللزع 

 ا ااا نااةا ال،ااد وق المغلااك   كاااي  ااع قلباا  مكاا  ونااا 

ن م نا  ايج م واي الغ  ة معزف لمداد طا ماد غالكآغاة   

مزم  نمام ذلاك الل اا مقا د ومدشا نا  اع أي اار الغ  اة   

ممدبِئاا  عااي الباا   والاا ل  والاا م  والعاواافة  ااع الخااايج   

شااع  كاااو  غااالمو  م غاا ن مااساا  ومبعااث   اا  ال عشااة 

    كااي مما  وكأاا  عاايم ونا مهوا غغزاي  عل  الداو

مي ال  اب واي كا نةا المو  ااماا مدهما  عل ا  ناا   لقا  

   كاات أم  اقا  ل  نة  الل لة ضاعى المو  مي مخاو  

  ومادل

"المو  ع   الف م ي   عد ما اكب  أات أمضاد سكمات 

وام ا مع كا قو   مو    لكدك مازلت طف د ما ول ي    

 افهم لغة المو " 

المو  كاي نا مكك ي ومدقابض   ها هوا مم     ع كا

و ي    أمام الع   كاات اعدع عد   الاك ا ماام الكاع ممكاا  
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أك   مي أي وقات  –ل  اللعب   ها   ونة  الل لة كاي مك   

 أي مهوا المو     –مض  

مدااة المداااار ااكاااب علااا  أمااا  ككبااا   وي أي مداااكو ع 

و  مااي قاا ار  عشاا  واافمات مداا    وغاا اد نااا ال ااام ا 

امكمااات ا،ى الددة   ومي الممكماا أ   مادل    ا  وأي 

   ال ساب افدها اكاال  ا مام ا     أمضاد عل  الشاكلة

ا و  ممهااا  لمااا ات . ااا     كااااو   اااع ال،اااى ال اااااع 

المكاسااط   لاام مكمااا يغ عاا  الخااام  عشاا  غعاا     ااا ى 

وضااع ى  وماااد ومخشاا  ال ساااب ك  اا اد   كاااي والاا   قاا  

عا    إماا سا ملقع غا   اع غئا  الماار وإماا سا م مع ن    واا

   ونااا معاا ف اماماااد أي والاا    ااا    مااا عق م اا  غالع،اا

هااا اه ماا     إي ماا   غعااي ذيمعااة مدفااة  بمااثمقااا  واااا  م

غل ظة    ع كا م   وقع امت طا لكها لم مد  مدها غلد   

سالماد   ااا  شا طع قاساع القلاب   لك ا   ماا ألهاَب  ها   

داااط ا سااا    المواا  وا مكماااي زا ا مااي وأط ا اا  غال

ى ال ا ا وكأي سم اد لمخاو     عد  المدار كاي الدكاي م

عظ ماد لى  كا ا ش ار غال،مت   ونا مله  افدا  للماع 

للما   الااما    –شكات  ك   وافد   وي أي مفلا    والا   

ي مماا انة  الل لاة   ماا  ع غا ب عي الب ت  –غع  ا لى 

ضع معوفا  العداك ي علا  ككف ا  ومكا ا  المدار مك  م

الااا  مقهمااا  "اغااا ان م الشاااماذ" الماااز مم غالمقاااام مي 

والم الااة والمكدااكع ي   ندااا  اقااام  دااة والاا   الملداااي 

غلعااب القماااي مكاا  لَ َمدااب الماا ر أاهاام اامااا قوعاااا مبااا 

ساا ا   ااع اااا ي قماااي   لاام مكااي مدااكب   ااا   الواولااة أو 

غاام  مي أطفال    وكلماا  قة اللاك  أو مل  ال وم دايو

كااااي مخداااا  كاااااي الضااا ب وال كااااا موااااا  وااااغ  نم 
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وكب  نم  ونا ما  زع ل  كاو    و ع نة  الل الع   أما  

مغا ي غ ك  غ   وال   وغعض المقاام مي اآل ا مي   وناة  

وم اا اد     ممكااث كاااو –كدااا   الل ااالع ا  اا    –الل لااة 

  غلااع ساد ي مايساد نلِعاد لب ات ماز مم غا طفاا  وعاام

 م م    !

مكث كاو  ساكداد م، خ الدمع لل م  الملدااة الكع   

اه أ ما  اها   ممة أا ي مدبعث مي أس   ا عما   ومداف  

مزااااد عم قاااد   ماا و  مئااز   ووو   ززز   زووززززز   

 اوزززز     مدكهااع   ونااا مزماا  كاااو  نماااد   أمااة ماساا ق

لل اااا المبكاااا م وعاااة مه باااة كااااات  م ااا    ااااف ناااةا ا

الغا ي   ل   غاساع أي كمااي أو أماة .لاة ماسا ق ة أ ا   

أي اعب اا  عااي ماازي نااة  الل لااة   كاااي  وي الاا م  العاا ااة 

ونااا م  الموااا  ونااازمم ال عااا  وومااا ض البااا ق واشااا   

المزايمااب وااا اقي الدااكاي  واياعااا  لهااب الم،اابا  

ا وف  أمام اظ  كااو  اكا ا ا وامكازج غبعضاها غغ اغاة 

ا،ااب ملكمعااة  ااع اهاا  عظاا م وكأاهااا لمااي و مااا   و

وام    لمي لي ممكا  لكاو  ال،بع أي مفهم  امامااد قباا أي 

 ممضع وقت طاما  !

مي الغ ماب أي امم ا  أيغعاة  ا ياي  قاط ماي أنااا  

 الوب عة   ذات مام قا  ا سكاذ ا ولعل

"ساا أاع مااام ممخضااع اإلاداااي   اا  المواا  والوا اااي 

  !" امت س و ا   ومضع الوب عة

 ولا  الخلا والخاف لقا  ل ل

 "وماذا عي الخاف واللاع؟" 

المخاوف  ع الخايج شغلت ذند  عما غ ا ا الغ  ة   

 ااا  غدظاا     هااا للع اااي علاا  مشااه  مباا    ا اا  ا سااا  
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ك غاة   غعاض  نةا     ياي عايماة    ما م  غال اة ممزقاة مم

 ا ق ا  الز ا  ة وا وااع الفخايمة   ع   وم ي وف ار

ومم ار ممشا  غالخ ق وا سما  البال ة  ممشاي  كلهاا 

اااات اللاا ياي و ا ااا وااد وق  شاابع قاا مم غالكااا    ااع كم

اات  اقاا  غعااض الاسااا ات مقااى علاا  قاا ماا  وقاا   اكام 

بااة ال مااة المهك  ااة   وعلاا  واافمة أماا  اللاا ياي وا غو

كاااي موااا و اا  والاا   مااي واااي  مااؤط   ونااا غم غاا  

قاد   اا     ااة ماا   غت قبعااة اغ اا  ااكباناا    أعضااار الشاا طة مم

  قة الكشا ة أمضاد معكما وي القبعاات   وناا أمضااد مماب 

اعكماااي القبعااة   لكاادهم لاام مخكااايو  ماا   واماا   ل كاااي 

عضااااد  ااع الغ  ااة   كاااي ا،ااى و اا  أغ اا  عباااي  عااي 

شايب اسا  ك  ى   معكز ومفخ  غ  كما غم مقة وغدكاي   

ماااام اااازوج    وكااااي عدااا ما مكولاااع الااا  واااايا  مكاااةك 

وقكةا  وقعت  ع ناا  ام أ  مي )وا ي غالاك( أيا ت أي 

 اه ب وإما  معاد   أ ب نا قا  دل

 "عد ي زو ة  " 

 لكي الم أ  أ اغك ل

 "ونا اغكلعت زو ة ما ض اها؟!" 

ل قاا ا مااام علااع   ملكم اااد  مفاا ض  ت واااي وغلاابهااا عم

ة و ه  غالداي   ق،   القامة  غ مداد  اع،ب يأسا  عماما

 ضاا ار وممكشااك ساا فاد ذا ماا مي وقاا  يغااض أماماا  أساا  

ممماا ق  ااع الدااا   إل اا  غع داا ي . م كاا ي   لاام مكااي والاا   

مدشاا ماد لهااة  ال،اااي    أماا  الايعااة المك مدااة الك  اا   

البكار نع الكع علقكها   كاات عاايح الدقى و عامااا  

اا   غعضااها غااةلك ال ااام الااةي  الخشااب ة ماغكااة ياسااخة  وذك 

  وال   مي مدكا ع المخف  وأيسالها الا  الب ات س قها   
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غااسااوك    كاااات م ااا  ا مواااي الو د ااة المك شاامة مااي 

سو  المدز  ق  طبعت عل  الما ط ع   يسام ا ارت ل  

شااااب هة غخاااا ا ط البلاااا اي الكااااع قاااا أ عدهااااا  ااااع  يي 

اللغ ا  ااا   أ ااة الدااقى مقواا  مااار المواا   أم اااااد غاابطر 

كااات ناة  الدغماة مخكلفاة عاي وأم اااد غد عة وا ماك   

  وي ال م  وااهماي المو  ونزمم ال ع   

لم مكي ما    اع الغ  اة ماا ملفات ااكبانا    مداة ساد ي 

غع ااا   وناااع علااا  مالهاااا   ماااأو  للخااااف ول،اااداف 

ا ماازاي وا شاالاي   مااا   اظاا   الاا  أ اااا  وأ ااااا    

كاااااا مدكمشاا ي علاا  غعضااهم مااي الباا     لاام مكااي ممم  ااز 

ماادهم   كاااااا مشااكلاي كامااة مااي اللماام  وأي ااا أي  ماا ي أ

القل ااااا والعظااااام الك  اااا     كاااااات أذيعهاااام وسااااااع نم 

وس قااهم وأق امهم ويؤوسهم وأعداقهم قا  ااخاةت أشاكا  

ع ماااااات ا ساااااكفهام )؟( والكعلاااااب )!( والفاااااايز  ) ( 

والدقواااة ) (   وقااا  امداااكت مااا  أمااا  الكع داااة الممزوااااة 

الاا  المهاا  وماا مها شااب  المك ااب   الدا مااة غالمبااا المشاا و 

مداا لك الاا  الخااايج مااي  كمااة قم ،ااها  ااع مكداااو  ذلااك 

ل ا الهزما  ع المها   ! كااات أ كاا  العازغكااي ااا مك ي  الشم

غقداط   ااهما اب واي قااوك ي مكا  أمداار اامهماا   كااات 

دها الهم والكعب  وكااما أقا امهما   بهة كب انما ق  عض 

ر ذك  ا  غأ ات وا مق    ناا     اع المكشققة  ايج الغوا

قة مدزلهم وناع ا اا ي ماغااد ذلك ال ام كاات الها  ع م م

كب ضاة   كااي ماا   أمم  شفا اد   كاي كاماا قا مها ألما 

أي مأ ة  غ      وكاي مدكشاع  البهلاة م دماا اكما ب إل ا  

أ اات   نااا    اآلي مكاااي   ناااا   ااع غ  كاا  ال،اااغ    

م   الدااعم  ولعلا  ممبما  اآلي البه ة ياقا اد  اع سا م   الاا



 91 

  ع ملم سع     

غالكا  ط ق سامع  واات وقاع قا م ماا   ا شا  أماام 

اا  م  مشه  أشا ار الغ  اة    اا  غخ الا  ق مبااد وغع ا اد   

انكاااج واضااو ب غاا ي  اااماا  غماا  مااي الخاااف   كاااي 

مدقاااا  واااااا  غااابطرم وامهاااا   مهااابط الااا ي ات   كااااات 

ات   وكا  وا  كااات املقاع  وااا  أك   مي ع   ال ي 

 ع قلب   زعاد . ا    إاداعت ع داا  ذناا د   لام مكبا ي أي 

شااعر   ولاام ملاا ؤ علاا  إزامااة سااكاي  الدا ااة    اياعاا ت 

  ا ،اا  يعباااد   ألهااب الخاااف مااا اماات أذا اا    اقوعاات 

أافاس    غام اظ     مك  لا أزا  الدكاي    ماذا س شان  

ومضاااات ق،ااا    ماااي  غ ااا  الدااااا  والظااا م؟ اللهااام إ   

الب ق امضاعر الا ا ا لعا   لمظاات  وإ    لاي ما   شا ئاد   

ااقوااع وااات وقااع القاا م لماا   و اا  م سااكاي ممااا علاا  

أي ااار الب اات   لماااذا ناا أ نكااةا قبااا وقاات ق،اا   واا م  

اد ماا  غا ي كال م  وااهماي المو ؟ اا  لم مه أ   لكاي وام

لك الق م أذا   وغ ي كا وات  ا اي   كاي ممد،ت لاقع ا

اللع داة   مممكمااا أي مكااي قاا  ناابط الدالم وووااا الفدااار   

مب و أا  ادلا عب  الدوا    ا   كم سوماد ا كاز؟ علم 

أي وال   مقام   ع المقه    اللي معلم أش ار ك       لكي 

ل   شا طاد   لاا كااي ل،ااد لعا ف أاهام   ممكلكااي أك ا  

   العازغك ي مي اللاع   وعد ما ماات مد  اظ   ال  أ ك

إسااكب  غاا   اااف وغ ااا   امااكأل غلعاماا  غالغ،ااة   للداا قة 

أشكا  ك       أممكي أي مكااي ناةا ساايقاد؟ لِاَم  ؟ الدااي 

ندااا   اااع  شاا ار ك  اا   ولاا   للخباا  وماا    ! ااقوعاات 

م كااة الشااخي   اااا    مكقاا م  وااا  واماا       مدكاغاا  

ل ااا الل،اااص سااعا    اي لاا  د غاااي اد ماااط اد كهااةا لَهمااَا 
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اق وقمو اع الو ق   مممكما أي مكاي ق  امكما  ماي  والدم  

الموااا  غشااال   الكاااات الكب ااا     لاااا  البااا   و ااااف 

ا مكماااي وغ اااب والاا   عااي الب اات لكاااي اآلي مغااط  ااع 

الدام   و اق ذلك لَما ع،ى ناةا الخااف غ وما    اظا  

ال  ساع م  الهزمل ي    غ  أي ساع ي ذلاك ال  اا الاةي 

دمع وات مةا   أغلال غك     وإ   لماا غلاغ الفداار غهاة  مم 

اللااا أ    وقااا  امدواااك  اااع مزامااا  غخدلااا  أو مدااا ي   

المات غالمد ي أ ضا   اا   ايي   يغما اعكق  أي وال   

الل اااب     معلاام اااا  ي ااع ل لااة البايمااة  ئمقااام اد ممكلاا

مكاااأ  اد  ااا اد   غعااا  مدك،اااى الل اااا   أ اي المفكاااا  الاااةي 

غ   ا ماد   وغ كلة واما    اك  البااب علا  أق،اا     ممكفال

اساااك قال اللم اااع علااا  وااا ام  وزع قااا    كااااي الخااااف 

وا اكظااي وا ماا م المزعلااة قا  اسااكب ت غهاام   اهضاات 

ا م مااي اماات غوا هااا والدااام مااازا  غع دهااا   ماا   الاالاا  

م م  ا مدك ي الا  ا م عاغدااد واامكاد لكاع مدكازع ا قا اط 

  أ ااةت ابكااع غمةلااة   غكاا  كاااو  نااا اآل اا    مااي أذا هااا 

كاات الك ا ق اط نع .   شعر ابق  لهام  وقا  أ اةنا   

   عدا ما ال  الليكاي ما  أي مزم  الدكاي  ومبا  غةلك 

ااكزع الق ط ال ااع مي أذاها ال د   غكت  أك ا  واشالت  

 شاك ةل

 "م ام نةا الةي افعل  غدا!" 

كفااا  علااا   ااا نا   إممااا   و ااا  والااا   أك ااا  وناااا  غ

اسكع،  عل   ااكازاع القا ط الاةي اشابث غاا ذي     عا  

ذاهااا   سااا   اا ط ااعللاا  للقماااي واه لاا  الاا  أي مماازق 

مااة أي  ااع مااي الاا م علاا  واا غها   لااا مبااا  لاا  غااةلك   غ

ومشاا ة ااهااا  عل هااا ضاا غاد؟ ووضااع القاا ط  ااع   باا    
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  وعد ما ااخ ط ا طفا   م عهم  ع البكار واملقاا كف ا

ال  اج ما  امهم االت كااو  أمضااد وافعة وغ،اقة   غعا  

ي ذلك أغلك الباب وعا  أ يا   ال  المقه    لاا غاا  لل ا

 غةلك  ام   ألي اأ ة  غهم شفقة؟!

أماا  غأااا    مدااكو ع عمااا شااعر   امكااب  واااا    

اخاا يت أذاااا    لااا أيا  أي م،اا    لااي مخاا ج واااا    

  مفااكع عااي أطبااك الخاااف والماازي علاا  غلعاماا    يا

شااعر أو سااب ا ممكمااع غاا    كاااي مفكاا   ااع ع دااع ال  ااا 

اللك ي اق ماي ش ياد   ساع م  القام ي المفكال ي   الدا   

الةي مكمدوق    الغامة الكع  ار مي أ لهاا   لاا كااي والا   

ندا لما ا كام  ناةا الخااف    دااع  والا   أمضااد غلا ال   

ماا ب  ااع ل ااا ولكااااا نا مااا  معاااد   كااا شااعر ممكااي أي م

عاوى وين اب كهاةا   اساكب ت غا  يغباة ا سككشااف   

أيا  اي مماازم  الدااكاي  قلاا  د ل دااكللع غماااح مااا ويار 

الدا اااة    ل شاااان  ذا  العف مااات القااااغع  اااع الخاااايج   لااام 

ملااا ؤ   أوشاااك أي مكق اااأ م اياااا    كاااا  الااا م ملاااى  اااع 

ع وق    يامت أق ام  اكم   مي   م    أابع ات  فقاات 

  مي ط ي الفدار   اق م أك     وضع كاو  ككاغ   ااباد مةا 

غكااؤ   واازلااك اماات غوا اا   وي أي مدااب  غشاافة   أمدااك 

أافاساا  ونااا مم،اا خ الداامع لااةا  ال،ااات   مااي ذا الااةي 

مقا  اي ناة  الظدااي ل دات إ   ماي وادع   الا  ناا؟ اي 

الخاااف وال عااب لَقااا ي علاا  ا ااك ق ألااى شااب  وشااب    

مخوا واب الدا ة    أ ف  يأسا  امات  اق م أك     يا 

الغوار   مهما  عا ومهما مكاي   لي مفك  الباب   وإذا ما 

كد    اي أم اد  غ  أي مه ع لدل اهم إما  وا ا هم   اي 

نةا الزقاق لم مَخام قط مي ال  ا    اا م  غالغواار أك ا    
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لف اا   اا م أملااك   أماا   ااع    لااة افداا  أي الااك الفكاا   

ما  م  وات وقع القا م سامع  ومكا  ناة   الممك   مدة

ي أماام الدا اة  كااات  نا اد اللمظة الكع مقاى   هاا الشاخ

مأساااوماد   مدكهااع   ك ااى لاام ممداا   داااي؟ أ ااةت  أسااا 

أسااداا  ا،ااوك   و و  ماا   أ ي  أي )الاازمي( لاا   إ   

ماااا اال ااا   امداسااااا  ناااا   ضااااق غ،اااات ادفدااا    لاااا 

لةي كااي أعلا  وأواخب اسكواع لككم وات  قات قلب  ا

وات  ع الغ  ة  غ دما كااي وقاع أقا ام الشاخي أيعاب 

وات مقاكمم أذا ا  ماي الخاايج   كااات أط ا ا  ا يغعاة 

ا اع    و ع الو ف اآل   مي الدا ة  كاي الشخي مقى 

ااااي  ومكماا   ااااي    مااا الااةي م ماا  ؟ لماااذا   مااككلم؟   

غ،اامت  مموام البااب؟   م،ا  ؟   مشاكم؟ لمااذا مكمكا 

نكةا؟ إا  م غ  أم اد ما معكق اد أي اللم ع ا ام واي أما اد   

أي مبقا  ساان اد    – ع ل لة ماط   عاوفة كهة   –ممكي 

الم اي والعدع  غا وينم قا  مك ااا قااغع ي  اع الزواماا 

وا يكاااي   أ ااةت أماا  غالشااخ     ماا   عدهااا الغوااار 

وغعاا   ااااقوع شااخ  نا   غاا ت  كااا أعضااار  داا   .ذاااااد   

ع   لمظات مي الخاف والشك وا اكظاي سعا الشاخي 

 وقا ل

 نا أنا ال اي مدك قظاي؟ -

لم مكع ف كاو  عل  ال،ات   لف ك   وامة مي الخااف 

أ ق ا  الق ي  عل  يؤمة مكا  ماا أماما    غما   غما  ماي 

الشك وم  أذا   وا ك  غ   قا ي عل  سماع أي وات   

  لروعا  ال  ا مكدا

 كم؟!أأم ار أا -

 ع نة  الم   مما ال،اات الا  أذاا  ابا   مع و اة   
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لام مكااي مدواااي علا  شاا  أو غضااب    فاى عداا  غعااض 

الخاف   ام كت  ع ش ام د   ماار الشالاعة  قاام وأزا  

مللل  الظ م   لم  دكاي  قل  د   غ ا كا شعر أسا ط ف ال

مكب ي و   ال  ا ون ئك    كاي مو  غزمز مدهما  ماا  د 

 ي   اقاا م ال  ااا أك اا    واااي اماات ا مااااي   غاا ي ا مداا

 أل،ك  ب د  غز اج الدا ة    وايافع واا  مل  ادل

 عااكع  !اشعلاا الم،با   واعالاا إل -

 كاي واا  معب  نة  الم   عي ايابا  وايناق  

 عا شة ااشك عل  المات غ دما أاكم ا ام؟! -

أ  اسم "عا شاة" وأعاا   الا  يشا     زاماا ال عاب  ن  

لام قلب  ومشاع   واب   مي ذند  غعض الكشاا    إ   ااا  

   مك   اد   سأ لمز

 العم َعا  ؟ -

 ماذا  نا ؟ ا ك    -

 ما الةي م ب؟ -

 عا شة اعاا  . م المخاح  و  ما   غق غها أم    -

أمدااار ذلااك اسااك قظت أماا    ولكااع مكاا قي اماماااد أزا  

ا  ملك،اااقاد الداااكاي  كل ااااد   كااااي و ااا  العااام َعاااا   مااااز

غالز اااج   وللمظااة  اطفااة أضااار وماا ض الباا ق العااالم 

ويأ  كاااو  و اا  العاام عااا    كاااي أافاا  قاا  افلواا  علاا  

ز اج الدا ة    كاي مشه اد غ مباد لدا  ما  أشاب  ماا مكااي 

غمشاااه  ماااي  لااام سااا دما ع   وناااا مالاااع غالدااا دما ك  ااا اد 

 وغأ  م ط زاي ون قا وماشدكع   كاي أم اااد مةنب ماع

( ال  الد دما  وي علم أم    أما   نا   كاي مضةو مق  )

م اااث مملااازوي  افداااهم   ماااةنب إل هاااا ماااع أغ ااا  وأمااا 
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مااةنب  مض  ةمق،اااي    لاام مكاااااا مااةنباي ك  اا اد   لكااي 

أك اا  مداا    ونااا   مخشاا  أغااا    كمااا اااا  ماا  ي الدااكا   

كةلك   م اياد ك  ا   شاان   مشاكم أغاا  ومقة ا  غالملااي    

كااةلك مدكاازع الدقااا  مداا  عدااا    ضاامك كاااو    لاام وكاااي 

مع ف الدبب   أنع   مة نة  الخااماة غ ا  المدكظا   أم 

نا أاى العم عا ؟ أم ما كااي الدابب  قا  اداع  ا ا  ماي 

العاوافة وامكماااي الغاا    اما   ماااذا كاااي سا فعا لااا كاااي 

ال  اا ل،ااد؟  غاا  أي الهلاع كاااي إذ ا  س ع،اى غك اااا    

   ومض   ةسااا قي كاااا ذلاااك علااا    ناااا   سااا م ك    غااا اد 

 س مخ فهما   سألك  أم   ع غم   ش و  ل

 أنا وال  ؟ -

ك  ما أمع   إا  العم َعا    الخالة عا شة ااشاك أي  -

 ال   !

يماات الغوااار عدهااا واهضاات مدهاكااة القااا  ونااع 

ا،ى اا مة   اا هت اماا غااب الغ  اة    كمكا  و وات 

ي كاااو  قاا  لااةي كااا واااات م   ااة امااا الداالم الخشاابع ا

غاااا وي ساااابب   وغداااا عة  أسااااقو  علاااا  ا يح مدااااارد 

أواالمت وضااع الداالم علاا  اللاا اي الماادخفض الااةي كاااي 

مف،ا غ دهما   الفكت ال  ا مد ي غعللة   مم نبوت الدالم 

مداا عة وااولقاات عباا  الفدااار الاا  م ااث امكااث عا شااة 

وم    اعااع المخاح   اظ  العم عاا  الا  كااو  غشاعر 

كمكمادلمي الغضب   الخف ى مم

 ع ا ماساع القا ماة   امداقط الدالم   لقا  أاهككداع    -

 كا ت يقبكع أي امكد   

أي ممل بااا  غشاااعر   لكدااا  لااام مفعاااا   ااااا     أيا  كااااو
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الخلا    واي لمااذا كااات  وااات العام عاا  الضاع ى 

شااب  ماا اكاااي غخواااات لاي   كاااات الماساا ق  أالب،ا  

ى كااو  والعام عاا  معااد امات اللل لة للوب عة ا       وق

ا مااي وا م ي ملفهما الب   والظا م   مدكظا اي وا  ة 

مالا  اخكلط غااهماي المو  و وي ال م  ووم ض الب ق 

و  مااة مااا غعاا  اباا   الخاااف   ا كهمااا ا اكظاااي ساااكد ي 

 ما  مي نام مي  

ي ع العم عاا  اظا   الا  الدامار   مام اامدا  غا ها  

ل  قامة كاو  الق،      وم   غ   غاي   وشايغ  المبكل ي ع

 م اعشة  لكي يم مة وو و   وأغامة  عل  يأس   وقا ل

   اخى م   أ      -

 لكي   -

 ل   ممة "لكي" أو غ  نا   أقا  لك   اخى   -

غعاا   كاا   واامت ق،اا     ماا   ماا   الاا    باا  وأ اا ج 

 علبكع الدكا   والكب مت   أشعا س كاي  وسأ  كاو ل

 كاي ول اد  أي اسم اممب أي ممولك عل  ؟إذا  -

ا  ااة غأق،اا  مااا ابلغاا  اولااع كاااو  الاا  الداامار ال اه

ت ابااا و مكااا  ذلاااك الاقااات مظلماااة مالكاااة  ع داااا    كااااا

والمو  مهوا غغازاي  ماوا د الدامار غاا يح   أ ااب 

 كاو ل

إذا كاي ول اد   ل كي اسم  )غاياي( -
 (*)!   

ة ماا   مدكظا اي مكث ا مدااي مم،ا خاي الدامع ل،ا  

 و    )غاياي(  !!

 

 

 1911أوا ا 
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 ما ويار الباب الم م ي

 )إي كا اايمخ اإلاداا ة ق  غ أ غاللاع والمب  (

 غاذا

 ترمجة: فائز يونس
 

 ع غعض ا ماسع  اشع  غغبوة   م و  لها  كغبوة 

وااا    كاااأو  ي   اااة لع،ااافاي   أيح قاملاااة امااات الم

وكم اااا   اشاااة  امااادعع ي   كاااك ادااامة عل لاااة   كدولاااك 

داا عاد   اخشاا  أي ادداالخ اها  اااد   –م ااا غشااار يق ااك  –مم

عااي قشاا   ا يح  أو امضاامع طااا  اد ممل ااك غع اا اد  ااع 

الدمار  واغ و يمزاد أغ ماد لهاة  الغبواة المفا ئاة المدبع اة 

مازي ماا   أو امشاك لك غ وي أوااهاا   اا و  امشاك ا  م ا   

نع    ككاةك  المآساع الكب ا     وغعاض ذك ماات الوفالاة 

الم مااا     و ااا  أغ اااك ال،اااايم الغاضاااب   غعاااض الاااك 

الفاا ااع الكااع مفاا ت قلبااك   الااك الماا وب والملاعااات 

 توالف ضاااات الكاع طالعكهااا  اع واافمات الكاايمخ   ل داا

غ دااك وغاا ي الفاا   والغبوااة أواواا  وم قااة   اي غبوااة   

 وم طام د كهة  امخ فاك   و اع م اا ناةا الاقات اداكو ع ا
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أي اكاااي م كاااد أو شاا واااد   نكااةا أااات   الكامااك قااا  

  ف ة  ايقة  !

نةا المدار  كاي غم  مي الدقمة م،وخب  ع أعماقك 

علا  و هاك   لاةلك كدات اغوا   اع  لبا ييغم اله ور ا

أعماقك   امفاز سامكات غبوكاك ال،اغ    علا  الغااص 

اق البماا  لاائ  ال  هااا ا مااااج المك طمااة الاا   ااع أعماا

يما  الشاطئ   كدت اك    ع م اا ناةا الاقات أي مخاكلط 

 ماغا ا ش ار غداغلها  

نااااا نااااا قاااا ص الشاااام  مااااا ع البشاااا  والشاااااايع 

ب غااالمم   ملااى كااا  والب ااات   والظاا م الخف ااى المشاا  

شعر   غالددبة لك  كااات الا اا  اللم لاة وال م ماة الكاع 

غا غكداااامات أو اغااا ق  اااع الهااام ااماااا اعب ااا  عاااي اوفااا  

عظمكها وسمانا   وكاات الا ا ا اكا ار  لاك كفكاا  غا  اة 

  ع ضار القم  ممكي اقب لها غدهالة  !

نةا المدار غم اك الك الغبوة المباغكة المفا ئة الكاع 

  اعاا ف غالضاابط ساابباد لهااا   أاكاااي اا مااة عااي اا هااك 

  كداَت   ماا مضا  اهااناا   نةا المدار للقار اما أ ؟ اما أ

اهاااا  أمضاااد   لكدهااا  –علاا  مااا َمِدااب َت  –وكاااات نااع 

اد   غ دماا كداَت اعكبا  افداك  كاات اعكب   أم اااد وب اد غ  

ي  د    مخام   شاك  اع ذلاك   كداَت .ااةا  قا  أطلقاَت 

 ي  م لاا ي  وكاااي وااااك قاا  واااي أ ااعلكااا  شااايغ 

افااي مااي   ي ال اد  ومدل ااك ككا   واغ     و مااؤ 

 ع ع وقك   و اع الل االع كااات أم ماك اضا  غالفك اات 

الغل مااات   كدااَت امفااال ق،ااي مااب ك  اا   واظااي أاااك 

ادااكو ع غااسااوكها أي اأساا  قلااب  كااا  ساااذ ة مااا   لكااي 

الماا أ  الكااع سااكةنب للقا هااا نااةا المدااار  اسااكواعت أي 
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اقااةف غااك اماات مقااا  بااام شااانك مااي الماازي   ناازأت 

  وأم ماااك وأماا اااك   غماضااا ك غأماس داااك ومشااااع 

ومدكقبلك   غا ا   افد    وااالت ا مام   ونةا المداار 

 ملا  لك أي كا ما س م ب س كاي  غ  ل،المك  ! 

الاقت مداار   وناا أاات ابلاغ غااب ق،ا  الاك المب باة 

الق ممة   اسكما   ماغك م  اااد لم وب ط وا     زعمَت 

وي أي اكاا قي مااي لدفدااك أي نااةا نااا عداااهااا   ومكاا  غاا 

العدااااي كدااَت اشاام يا مكهااا ندااا   اي ذك مااات ويغبااات 

و.ما د ك     لَا ممكي ادا ااها   لكاي ناة    كا     امددا    

ومع كا ال نبة الكع اعك مك عد ما اقى أمام غاب م م ي 

كب   ذي م مة م،ايمع   اي الك الغبوة لم افايقك   لكي 

مكلبدااكم الخاااف م دمااا       ااااكم شااباي ا م ااار الفق اا  

اقفاي أمام ا غااب الكب ا     إي الغا ف الكب ا   ال م باة 

المكفاماااة عوااا اد والزان اااة ألاااااااد  والداااكا   الموااا ز  

غالايو   والم ا ك واللدا ي الخض ار الغد ار  والك اسع 

وا يا ك الام     والمزن مات والكمى  ومماام البااا ا  

  ك  ااا    كلهاااا ادواااك والشااا ف الظل لاااة  واشااا ار أ ااا 

  و  معااا  مبقاا   ااع مدااازلهم غااالك  ع وا غهااة وا اك اات 

اا ي أو الفاا ان   مكاا   يكااي أو اا ااة  أو زاومااة امعااااع العم

قووهم وك غهم لها نامااها وغواقااها الشخ،ا ة   وأااَت 

ا غ اَت  –م لك م اا أي شااب ماي ما  كم العك اك المعاكم  –

ي غالكعا َدااا  سااة والبااؤي والشااقار  وا ع عااَت  ااع غ اات مم

م قا غعةاغات سد ي الوفالة الواملاة وغ،ااي قااماة لعا   

 ك ااات اخل اا ي عدااك قبااا غلااان م افااع وعاا    ذلااك لاا   

مهمااااد   وضاااعَت ساااباغكك علااا  زي اللااا ي   لكداااك لااام 

اضغط عل     كدت أقا  مي سم  الك الغبواة وأسام    
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 وقفت ساكداد وغ قَت  ع الكأمال

كاي كئ باد غ ا  مكاقاع أم مأسااوماد ساار أ –"لقا ع نةا 

 اااا  ساا كاي مكماااد غ اا  عااا ي   ساا كاي مفا ئاااد  –عد فاااد 

وواااعقاد لهااا   َعب ااَ  كااا الااك الدااد ي اغ  اا ت   ااع أشاا ار 

كدبهاد لدفدع   نع ساككاي مكدبهاة  ك       يغما لي أكاي مم

 أك       ما مض  كدتم أقا  لهال

 أاِت م .اع   -

قهقهااةد    ومااع كااا قهقهااة كاااي مدااقط  كاااات اضاامك مم

ااى مااا اماات   اا نا    يأسااها وشااع نا الاا  الخلااى   ككش 

 افكددع وا غكدع أك   م دما اعل ك قا لةل

 إمةي  لئ  مم، بدع ال، أ ماماد ما  ! -

أكاااا  أغلاااغ غ  كهاااا مكااا  ابااا أ غالكدااااؤ ت وكااا ز   

ا ما مث الداعمة   الك ا ما مث الكاع كااات ام كداع  اع 

   لكااي المااا  ا كلااى اآلي عمااا كاااي عل اا  سااداات ال،اابا

وقكااةا     اا   نااة  الدااد ي ع ككدااع يمااا  عااوااى 

وزواغع أك    داااد   نولت علاع  أموااي شاكارات ع ما   

غغزاي    نع ا  ا   لام اباَك كماا كااات   واايت أك ا  

 ودااة وأقاا ي علاا  ق اراااع   أاااا امكلكااتم أساالمة وأعكاا   

   ااداع اآلي شاخي   م   ك        ضتم معااي  أعداى

. اا   ااع اظاا  العااااا  والددااار وا يامااا و ك ااات نااةا 

دكاا   ااع افداا  الاازمي الممقاااوات   لاام أعاا  الفكاا   الااةي كم

الداغك   علا  ا قاا ااداع اياق اتم  ي اة واما    اع سال م 

الم ا    وا ياقار نا الشعر المهم  ع اظ  الددار   ااهي 

 اباة   ابااد لهاي   مدظ ي ال  مي كاي  واهاي مدزلاة أو م

مي ممقاوات  ان ت  !  غ  إذي أي مكاي ع اكدا ال اام 

 مامااااد   يغااام اااااع   أ كااا   اااع ا اكقاااام   غ ااا  اااااع   
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م اا  –أسكو ع   نع اَمدبم افدها ام أ   وداة  وامااو  

 أمهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

أي اقاااةف غااا  كاااآ م الااا   مااا م ناااة  ا يح    –مااااار 

غَِم كاي مكفاق  مازلتم أاةك  ك ى ازو ت  مي ذلك البل    

؟ غا ياضاااااع وا ط ااااااي  غاااااالمقا  والبدااااااا ي   علاااااع 

غال ااااب  غالشااايع  غالب اات  غ،ااى الاا كاك ي والداا دما  

غالداا اي ؟   اعاا ف غالضاابط   لكداا  كاااي م داااياد  اا اد   

وأااااااا؟   شاااااعر   اآلي ملاااااب أي أنلااااا  عاااااالم العقاااااا 

والكضم ة والكدام    عد ما نل ا دع ناع  مكمات  علاع  

مو م   لم اع ف كم مي الل الع ملمتم غها  وكم غك اتم غالك

مااي أ لهااا اماات لمااا ع الاا ب  وي علاام أماا    ذلااك اادااا 

ش ق اي   ي ا  الدم ب والكمد  والده   لى الل ياي 

الدم كة   ي ا  الكموم وا اه اي وا مك اق   نة  الم   

ساأ ك  غمدوااك الاا م واللماام والمقاا  وا اكقااام   ااهااا ق،ااة 

  مدااعدع ساا  نا غالكف،اا ا   لكااي مااي ذا الااةي  طاملااة

م  ع .مباد  ع ط مك شاق أاهك  أو  سف     ؟ اي ذكا   

نة  ا ش ار لَكمضد دع وامدخ واي مئات الددار  ع قلبع 

وامم لهي  ع م .  يومع ال  مخلاقات غشعة   لق   ارت 

عب  افكم مظلم لكما م  يوماع   ملاب أ   أادا    أَا ا  لاع 

مكهااا؟ كاااات  الدااة قبااالكع و هاااد أ اا  ماا   يأي أاداا  .

دااا اللاا  علاا   لا اا   مف،االدع عدهااا مكاا  واماا   قااط   كم

ك ساا  ي مكقاااغل ي امااات ساامار مدااارم مكاااأ    ااع غ كهاااا 

الاضا ع   كدااتم أيقبمهااا   اا اد وناع اعبااث غالخاااام الااةنبع 

الااةي مواااق اواابعها   ا واابع الااةي طالمااا اشااه تم أي 

ع الضااار م،ااب لعدكاا  اقضاام  كقوعااة سااك    كاااي شااعا

علااا  ذا  الخااااام   ااادعك  غ مقااااد ماااا اد مخكااا ق ع داااع    
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أغمضاااكمهما   أطبقاااتم أ فاااااع علااا  ذلاااك الب ماااك وا لااام 

والكم    نم   د ي  اع مكااا  كقواة  ا عاة قااواة  ولام 

اَ اَِض أ فااع الفكاا  ماي غعضاها وكاأاع غهاا قا  أطبقات  

ساامة علاا  واااياها اللم لااة   كاااات نااع ادظاا  إلااع  غا

ي  ع   اه ب   ماا لا  ماي  غ    وافد   وي أيال غ    اكف  

 اي   أغلاب ا ماساع ااةك اع غاةلك المداار البع ا    أي 

شعر أَم   وأاع  مي ذلك؟ ِمي  أي مدعاا إل ك ماات مباك 

وااه اااي معباا  عشااقك   أعااةب عشااك   نااع الكااع ن  مكاا  

عام   مكعم     سأسألها   سأسكفدا  مدهاا عاي سابب ذلاك 

اقاا ب الفلااا ع   عااي  ا ااع الااك ال اااي  المماا ار   أمااة ا 

ام أ  ادكو ع أي امضم  كا ذا  المق  المشااب غاالهزر؟ 

ساااأغ و أمامهاااا غه ئاااة ال مباااالع   ساااأم مها عاااي الفك اااات 

اللاااع وقعي  ع غ امع مي غع نا   ساأ علها افهام ااداع 

دكماا  قااب د   سااأم مها عااي افدااع كمااا  لدااتم الفكاا  الااةي كم

ب عااي عاواامة كب اا   يا عااة   عااي م،اا ى  اا  ب أاماا 

.ساا  مقااام  ااع سااف   بااا   أو غماا  واسااع ا غعااا  ساام ك 

ا عماااق   أو شااعر   ماا و  لاا  و  اهامااات   غااألى لاااي 

والى وات   ساأ د   ماي أ اا ذلاك كاا قاااي   الظاان  

مدها والخفع   مدبغع أي أكاي قاماد مكدلواد إزارنا  ساار 

اع  كماا كااات ناع قاماة مكدالوة غشكا م  كع أو شا وا

ازا اع طااا  الداد ي الع ما   الماضا ة   سأضامك وأناازأ 

غكا أش ا ها الكع امكلككها والكع ساكمكلكها   سأساكع ي  اع 

ملاااغهكع لهااا غكااا الفلداافة والعلاام البشاا م ي   ملااب أي 

اشع  غالخلا والد م    ع أو  يغع ساعة سأ عا الم ا   

ساااأ علها ابكاااع واداااا    والاااةنا  م،ااا بااها غالااا واي   

 سأ  عها ال  أي ادهاي كما مدهاي  با شانك مك، ع" 
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اولعاااَت اام اااة الغااا وب   أمدداااَت أي غ داااك وغااا ي 

الشم  ألفة عم قة ق ممة يغم أاها ابعا  عداك . ف . ف 

ا م ا    غق ي عمك وقَِ م ا لفة غ دك وغ ي ناة  ا يح   

قا  الما ت كاات غعض قوع الدمب الاي ماة والب اقال اة 

مالها  ااخةت مدظ اد غ مباد غ ا لع د ك وكأا  مشه  اؤلف  

ع   ط ااي ومخلاقاات  بل اة وأل فاة   كااات كاا ا شا ار 

بَ  كة  الم ة واللام   ادوك غالدم  وامضاعى مي قاا  المم

علاااا  ا اكقااااام   وكاااااات الاااا ا ا إطاااااياد ذنب اااااد لغبوكااااك 

ع غايقاد  ع غما  الخض ار   الف ت  ممدة ومد     كاي الم

مااااي الهاااا ور   اااااةك َت ماااا  كم القااااةي الاضاااا ع الضاااااج 

غالفاض  وا طفاا  العا ا  الداامل ي  اع أزقكا  الماملاة   

أي ا م ماار   أطفاا   –وأااَت  اع ماع  كهاةا  –ا،ايَت 

لهاام   أو أاهاام مالاا وي كباااياد  ! الشااايع وال واا ى أمااام 

 ع    ي   ال،متم والدكاي المم واي غكاالمداز   ال 

أاَت اآل   ساكداد غ  م ا    إذي   ق  ابا  ي لاك اآلي  قاط 

 ل  مي الدد ي  ع مقبا     مقبا   كااي أاك عشَت ما   َع   

الماااا    هااا مك قظاااي  وماااد و  مكفاااي عااي الكخاواام   

 غاا  أي افعااا شاا ئاد مااي أ لهاام   لكدااك كدااَت اممااا علاا  

اماايما  الكا اب   كانلك مدة سداات   ماااد مق  د لعشكم لم 

يم ااَت لمالااك ولمااا  الشااباي الفقاا ار   و ااع نااة  اللمظااة 

 امد َت لا مظه  شخي ما  أي شخي  لكدأل ل 

لماااااذا   ام ااااا؟ مااااي المدااااؤو ؟ ر   الشاااا واي    -

الامااا    قواااع الواا ق   الشاا طة   ا م مااار   الكاا ب 

 الدا بة؟ مي نا المدؤو ؟

اضامك  اع مضا ا   لكي لم مظه  أم    لم الا  أما اد 

أو ابكع   امعايك  أو العد      اكغاغ    أاَت اعا ف   ا اد 
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 مي نا المدؤو   !

لَت الضغط عل  زي الل ي  ش ة أي ادوفئ اااي  اعل 

  مكاااك   مااااذا ساااكفعا لاااا  مااا  الب كااااي المكفلااا  ماااي 

 ا لااك؟ ماااذا سااكفعا لااا  انمااك ملاا  اد الماازي ا غاا ي 

كقاام؟ كا    ملاب لا  ا االقااا؟ وإذا ما  ايقكك قا ياك ع

( مدك،اا اد   اااةك َت ااكقامااات أغوااا  أي اكاااي )ناملاات

ال واماااات   وأااااَت وناااة  المااا أ  اللاااا    والمدااا م ات 

سااكؤ ماي معاااد نااةا المدااار إماا   المداا م ات   لااةلك  قاا  

اغكدلَت    اد وضام خت افداك غقل اا ماي العوا  و َ ق اَت 

 قا  ا كاَت  شع   مي وسو    ولكاع اكااي  اةاغاد أك ا  

 ،االة مداا  ادداا   علاا   ب دااك قاا ب الما ااب ا مداا    

ااااك اكمكااع غاابعض ا ااقااة واللاذغ ااة   ك  اا اد مااا ساامعَت 

الفك ات مَقمل َي عدك أاك وس م   لكداك مازلات ا اا ي م اغاك 

الق ممااة   ونااةا أ ضااا   لكااع اعكقاا  نااع أاااك لاام امِعاا  نااةا 

 ااااع  اللقااااار أنم ااااة كب اااا     العظمااااة والكفاااااق مكمداااااي

ال مبااا     والعاا ع غاا  مبااا   مقكااا الماا أ  كماا اد   نااة  

دفااك الفايغة   وأات امك م كا  لدفااك   لأمضاد إم    

 كدَت كلما أسك  المب ي اقك اقا  لهمل 

مااايات   كاااااا  ااا  ي   "كاااااا أاااكم غاااي مي  ساا كي  

وساااا كي  نااااي   م ااااات   وإذا مااااا نلاااا اكي  اضاااامكاا  

ااك،ايني   س َةمغي   إماكم والبكاار   وسكدوفئ اغكدامات 

لا سكبكم غم اد مي ال ماع   د مل ي نمي      عل  قاايب 

يغبااااهي الل ماا     ساا  كبد  وم،اال ي عب اا   الاا  م ااث 

 عشاقهي الل  " 

و  اكاا  اكمااا نااة  المماضاا   الق،اا    مكاا  مفقعااك 

كا مدهم غعفواة ماار  ما   ! أااَت افهمهاي   ا اد واعا ف 
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،اا ني   ولكااي مااةاي   إي يعشااة إاداااا ة معاا اهي وعد

وي ال ة اب لة ااشك أي ادكالع عل ك   ونا ناا مما اي 

مؤشااا  ااخفاضااااد   لمااااذا   افكااا    قااااا  الشااا واا ة مكاااا

واعما لم   وام   كما مفك  ومعما  م ع الداي؟ لماذا   

مدبعااث لماا   واماا    قااط قاااااي مماااياغعل العاا ي غااالع ي 

 والدي غالدي؟

سااباغكك علاا  زي اللاا ي   وقبااا أي اضااغط مازالاات 

عل   امد ت غكا أماس دك و اايمك أي الاب الغ ف  

 والهفَت لمع  ة ما م وي  ا ا نة  القلعةل

"ناااا ناااع لامااا نا؟ أم زو هاااا أمضااااد  اااع الب ااات؟   

مدبغع أي مكااي نداا    إاا  ماي أكبا  أواماب المشاايمع 

اك   ااا   ك  ا   الضخمة   الك المشايمع الكاع اداكلزم َمد 

مز ممااة غا يقااام وا عاا ا  الكب اا     أيقااام   أيقااام  اااق 

أيقام   وأع ا  غلااب أعا ا    و ماع واقدا م وام،ا ا   

أيقاااام   أيقاااام   أيقاااام   كااام كداااتم كداااا د وضاااع فاد  اااع 

ا يقاااام والمدااااب وقكماااا كداااتم الم اااةاد  اااع ا غك ا  اااة   

لعاااد  ا ااد ون –عشا ات الماا ات كداتم أابااا   اع غدوااالع 

وأغلااااا ساااااقع وقاااا مع ومكاااا  مااااةا ع  –مااااي ا سااااكاذ 

الموااااطع  وال،اااب اي الدزقااااي مضااامكاي مداااع  غ دماااا 

أغكااع مااي الخلااا  –وأاااا   مااا  لااع و  قااا   –أيو  

غع دااع وقلبااع    ك ااى ممكددااع أي أوااب  اااا  اد كب اا اد أو 

مقاو د؟ ي ا  ا عما  وأيغاب المشايمع أولئك م غبااي 

غا يقام  –مدة طفالكع  –أاا لم ا غودع ا يقام الكب     و

وا ع ا  أماة وا اقة   وأماع الكع داة مااازا  مكا  ال اام 

اقااا  عااي ا يغعاا يل "ماا ا ي عشاا مي!"   مباا و أادااع قاا  

ويمت عي أماع وأغاع الضاعى إزار ا يقاام والكداا  اع 
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المداب كما ويماتم عدهماا ضاعى اللدا  ونزالا    لكاي 

اهاااي   ااهااا اآلي لاماا نا       نااة  ا ماااي   العلدااع أ

 زو ها ملهث الداعة ويار مشاايمع    إذا كااات لاما نا 

 اي ع اكدا س و ب أك     أممكي ااهاا لام امدلاب طفا د ماا 

     نة  الدد ي ا يغع؟" 

ك الق،     ي عَت يأسَك   ذنلَت لوا  وع ح وسمم 

ك ااى   امالاا  اللهااات المدااؤولة الاا  مدكشااف ؟ أو الاا  

كام الم مدة الك   مي؟ ال  موعم أو م،مة عقل ة؟ مللأ  م

أنةا الق،  المد ى لشخ،ا ي  قاط؟ عدا ما اعاا  مكاأ  اد 

 ع غعض الل الع كدَت اشان  عل  البمع  م ا نة  الق،اي 

الكااع   امضااار   هااا سااا  غ  ااة أو غاا  ك ي   لكاادكم أاااكم 

أغدااار العااا  ت الفق اا   اعااا ام علاا  الدااكي  ااع غ ااات   

ي أك اا  مااي غ  ااة واماا     واعكاا ام أواااات اككاااي ماا

الللباااة والضااال   والكااادف  والب،ااااق والداااب والشاااكم 

والكعاا ق و  اااي الدااكا   الك  ااى ون ناا   ا م المزمدااة 

ل ضااا عها و لباااة الماقااا  الدفواااع وضاضاااار ا غاااااع 

المدب قااة ماااي الماااةماع   لاااةلك  ااااي لكااام الماااك أي اخاااا اا 

ة    ااا   ك ااى واكه باااا عداا ما اقفاااي أمااام ق،اااي كهاا

س كاي لقار مكم غعا  أيغاع ساداات ماي العاةاب وا مازاي 

والل ا ؟ لكي ما نا ألة مي ذلاك  وماا مبعاث الدشاا   اع 

ع وقك نا ااها نع الكع يغبت   ع نةا اللقار   نع الكاع 

سعت إل     كدَت طاا  الددة المد،ا مة اما ي  ااهاا ااا  

ساا  مباك يؤمكك   كا أولئك العااي  ي غخفاماا ق،اكك ومأ

أغلغااا  غااةلك وأماااطا  علماااد غااهااا مكلهفااة   مااا الااةي 

ابغ  ؟ ي عات  الب قاع عاي و ههاا أ  ا اد   وناا ناا ال اام 

الااةي كدااَت املاام غملالاا  قاا  مااا    ملاااز ااهااا امكضاا    
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الماا أ    اولبااك إ   م دمااا اكاااي علاا   اا ا  المااات   

أ بااا و  أي اسااامك وااااي كقوعاااة ساااك  اقضااامها أمدماااا 

غايم مل ت   ا دأ  عدك واكدق ط أ باي   كعاشقة مالهاة غمم

ماازمي الهااث ويار . اا  ابااأ  . اا  أغد ااة  . اا  مكامااة   

ااكاغاااك ن لااااي و  شااااي أك ااا  ماااي الااا زم قلااا  د   ابااا و 

م ابكاااد  وعاا   قواا ات مااي العاا ق الكمااع علاا  أافااك   

   لائ  معاا  اسكلمع افدك   و ك  غه ورم وا و  امدمها   

اد   غعا  أي اضاغط غاوابعك علاا  المغازو    ،اب  واا 

الل ي  ساكمقبِا ناع غعا  عا   لمظاات ماي ا اكظااي   ماا 

لل وعااة ماا ي اااأاع ونااع ادااأ  غ،ااااها الاا   مل "مااي 

ندااا ؟"   لااي امل بهااا كااع مكاااي اللقااار مفا ئاااد   وعداا ما 

اع ف أاك أاَت  سكفك  لك غغد  و     و دا نا الغاض 

كلئاااي وواا ينا الاابض مكماااوج  غ دمااا مداابض ي  انااا المم

غاااانكزازات  ف فاااة   نكاااةا كااااات   ماااا مضااا    الاااعر 

وي وناااع ا اااا ي ماغااااد شااافا اد أممااا  أو مكبخكااا   كوااااو

     ا يي   لكدهاا وقكاةا  كااات افضاا أوف  أو أ ض 

اللاااااي ا  ضاااا    إااااا  يغ عااااع وماااادعع نااااةا المدااااار  

وا  ضااا  لااااي .سااا    يغماااا افاااا  مدهاااا أمضااااد يا ماااة 

الك ال ا مة الكع امبها أاَت   كام ناا  ال،اغاي والممام  

يا ع اللقار غ ي شاب غل ي وملكة ق،   خم م اا ناةا   

إا   شب  ما مكاي غملم أو أسواي    ويغماد عدك يامت 

 . ف ا سئلة ال،غ    ا او  ل 

"لماااذا لاام اَد داادع ونااع الكااع ا  ااا غكااا نااةا الدعاا م 

لماااذا   واعاا ع  ااع نااة  اللدااة الكااع املاام غهااا كااا  كااا ؟ 

عااا ماد غل مااااد م لاااع؟ ك اااى اددااا ؟ أااااا  اددااا  شخ،ااااد مم

الةي       لكي      غَك مكككماد عل  ناةا الدا    إاداع أااا 
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 اع أي  –اآل   ملداي عظ م   َماي  م لاع مداكو ع ال اام 

أي مم اااا علااا  ذكااا   عشاااك ماااات  –يكاااي ماااي الااا ا ا 

اع وااقضا ؟ كاام ألاىم مااي الل االع ااقضاا   وي أي اكااةك 

ماا م قب اهااا؟ . م مدااِك مااا اماا أ ؟ مااا أي ادااكلقع مااع  ااع  

كاا شاعر . ا    ك اى اساكوعِت أي  ي ا ما مكا  ادداع

اعبااا ي علااا    ماااااع؟ أي  اضاااعع ذياعاااك امااات يأي 

ي اااا . ااا ؟ م دماااا كداااتم أااااا أماااات غااابطر  كدااات أااااِت 

امدم ي ع ق يق،ااك   كاا ذلاك مضا  وااكها    لكاي 

غوا د مكعوشااد ل اكقاام   الل لة مدبغع أي أكاي مم  د  اةاد   

لااا  علاااِت  لاا ِ  ا غااا ض   ماااة َشااع     داااأطلك عل ااا  

عااوفع   لا وا ِت أيضااد قاملاة مل غاة   لاي أموا    

لا َغ ت  ع ااِك أ ا اي كد داة اا ق آل ف الداد ي   لاي 

أممماام و هااع شااو نا مكاا  ولااا كدااتم ع داا  افداا   ! لااي 

 دا   الاةي أشامئز ماي  غاأيكع أمام ام ا  قامكك أغ اد   

وا ند د  وا،قل د  مي كاا زغاب واكولعا ي إل ا   مد اعب 

غلااة  واعلاااب  ااع الم امااا ال ا  مااة   كاا   لااي ام   مددااع   

ساأم ق  اع  دا ي أ ق عا ق للفمالاة   لاي أالاا  أغا اد 

 ااع  يوب وط قااات وزوامااا ومقاااب  داا     سااأ علك 

امكاا ق ي كشاامعة مك وكااة  ااع . اا   الل ااا  اااق قباا  أماا  

ار   يغمااا اعكقاا مي ااااك قااا ي  علاا  أساا ي غشااع   ا ول اا

واماا   مااي شااع  يأسااِك   كاا   مولقاااد    ألساا ع إذي   

 ألضغط علا  اللا ي  ول مزلاز  يا دا  غا ف الق،ا    

لااا اعاا ف  اادااع أاااا الوااايق  دااكو     ماااد   لااا اعاا ف  

  د     قلبها أو ار ال ا ي"  

غهااا ور  ضاااغوَت علااا  زي اللااا ي مااا   ومااا ا ي 

م ات وأيغع   كدَت ادكظا  غشااق ولهفاة   ادكظا   وم ب
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الاااك اللمظاااة الوا ماااة غالبهلاااة والخشااا ة   ساااكم  ع اآلي 

سااكاي  المداا   واباا أ المداا م ة   ااكظاا َت  كاا   طاملااة 

 وي أي م، ي وات ما   شاممَت يا ماة مقبا     إلكفات  

ويار  م اااث أمدداااَت غم كاااة ماااا   كااااي ي ااا د غااا مداد 

يع   ما  ق   اك َشازياد مام مضا  مك م ج عل  غ ط الشاا

مبكع اد   ضغوَت غاوبعك عل  زي اللا ي لفكا   أطاا  

نة  الم    وي أي ا  ع    ا  م ي غ وي ااقوااع   وغعا  

ع   مااايم ماي ا اكظااي  الكقوات  أذااا  واات  شخشاة 

اعااا    كاااي ندااا  شااخي مااا ملاا  اعال اا   لفاا  غمشااقة   

لغ الشخي ما ويار وكاي مب و أي غ دكما . ف ا م ا    غ

البااااب  وي أي مااا ف لاااك  فاااي   اافاااك  شاااك  اااع البااااب 

الم م ي الكب   ولمماَت   لا  و هااد ماا   لام مكاي الا ا  

الااةي اع  اا  مدااة سااد ي غع اا     كاااي و هاااد  م ماااد مكلعاا اد 

ا   غالداام ات العلاا ز  مكغضداد   و   ام أ  علااز ذك 

ن غاات  ااع مداا م ات شكدااب     كاااي مخ فاااد ومدفاا اد   

الاا مار مااي و هااك   ماا  قت    ااك غ،اامت وامكعاااح مااي 

لااَت غدلقااار   اا   ع دهااا المدوفئكاا ي   وغاا ا ع الخاااف عل 

 سؤالكل

 أنةا غ ت الد    )اد مي( أمكها الل  ؟ -

 مم أي  َت مي     ضمكة   قارل

 اادع   أع ف اسم زو ها   -

كدتد اعا ف   لكداَك اعما َت الكلاناا أمامهاا   أ اغكاَك 

 غضب غا م عل هالوال

 ك    -

 ك ى؟ أاا أعكق  أي نةا نا غ كها   -

 ل ل   نا  قلتم لك -
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 لكدهم قالاا         -

قوعت  العلاز  ملكك وقالت لك غلهلاة غاضابة أك ا  

 مي ساغقكهال

نا   ناو   أمزوي  نع؟ أ  اعلم ماا ناةا أي ادا مي  -

 ة؟! اااي امب   ق، اد غق،  كما امب    م غدها ال ا ل 

ااعقَت ل،ااات  واافقت الباااب غعدااى  ااع و هااك   وم

اووفاق الباب   كاات ما ازا  ا ما م وا غاع ماي ويار 

الباااب   اا نشااَت لعباياهااا ا   اا     لعباااي  كهااة  اخاا ج 

مباش   و ممة قاطعة مي  م أ ي  كةلك   عم َت أ يا ك 

 ا باااد كداا  اد  اخوااا غك اقااا  وكأاااك اممااا  اااق ككف ااك 

ااات الداامار اخلااع لااهااا الب اقااالع واكلااب     ماااااد مااا   كا

الداا    كا شاعر اغ ا  كماا اكغ ا  الوب عاة غعا  عاوافة 

نا ار   قوعَت الشاايع الدااكي  ووا َت علا  الشاايع 

 ال   دع   و.   ما كدَت افك      نال

"ملاااب أي مماااا ماااام ام،اااب    ااا   م اااع الخ ا اااب 

  ق،اياد   وإ    اي كا الق،اي سكممدع   ا باد!!"

 

 1919أوا   

 

 
 "مي ملماعة "الامشة
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 ا يملة

 ترمجة: فائز يونس
 

 ع نةا ال،با  ال،ا فع البااك  الف  ااح غاالملم واللاة  

م ث اك شا  الظلماة     ات  ماي امات لما هاا القوداع 

الخف ااى وااك،اابت  واقفااة امعاا    مااي ط ااات ماغهااا   ماا  ت  

 بداد م نا وش  ت مزام س والها الم اخع   كاي  د نا مك

عوشاد ك،م ار لم ادعم غالمو  عل  م    مدا ي عامااد 

 ااات وااقضاا  سااا  لعااام واماا    ا مااام والدااد ي اماا  

وامضع ونع عل  مالها   وم ار عوش    ل   نداا  

مي وم ار شاسعة مك ام اة ا طا اف امخفا  عوشاها   

إاهاااا إذ ا  اكشاااقك   اكفلااا    امضااال ا العااااغ مي المكعبااا ي 

شاا قاد  اهااب   غضاابت    اااي يمامهااا العاا ااةواهلكهاام   وإذا 

وغ غاد   امأل الم ي والق   والب   الق مبة والبع    يما د 

وغبااااياد وعلا ااااد   لكاااي ناااة  ا يملاااة وااام ار قاملاااة 

ونام     م مااي سادة مموا   ما ت وناع اا  ي عوشاها 

 ااع  ا لهااا   عوشااها  مواااي مئااات الدااد ي    ي  أنااا 

  والم ااار والمشاامة واا انا   ق مكهااا وو هارنااا مدعانااا
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.اااةا  كاااات أمشاااؤنا ادااام علاا   داا ي   ا كمااع أعمااام 

اللدااا ي وأ االااا  وزو اااااهم وأ ااااااهم وأغداااار أ ااااالهم 

و اااا اهم وأعماااامهمل "  ممكاااي أي اكااازوج ماا اااة  إاااا  

لَعاااي!!"   مااي كاااي ممدااب أااا  ساا مات مبكاا اد نكااةا؟ 

  مكاا  أمبكاا    ازو اات مداا    ولاام اكاا  ااا وي ساادة واماا 

وا كااا  المد اااة   أيملاااة وومااا   وطفاااا يضااا ع   اكااااال  

اهايااهااااا ول ال هااااا   ماااااات  مدهااااا الكفااااااة الاااا  الدام ااااة 

ال د     اظ ت ال  عا زا  الق،اب   ماي كااي م،ا ق 

أي نةا ال،غ   الةي ساه ت  عل ا  ل اا اهااي   اع الق ماة 

والم مدااة  ومملكاا  علاا  واا ينا و ه نااا  مقضااع اآلي 

 وا   ومدام ال   ااب ام أ  مددار؟؟الشه  ا و  لز

 ايت غا هها واب المش ق   كااي الضاباب و لماة 

الل ااا واللبااا  والهضاااب البع اا   اغو اا  واملباا    كاااي 

المدااز  مقاااام علاا  الاااة  واداااكو ع أي اكولااع ماااي علااا  

سااوم  الاا  عشاا ات البامااات وا  د ااة الق مبااة ومئااات 

اع نا علاا  الدااوا  البع اا     كاااات قامكهااا الفايعااة امداا

اب ي ا ش ار أك     ونةا ال،با  يغبت  أي اكولاع للما   

ا ولااا  الااا  الداااوا  والباماااات   أوااالمت  ماااي ندااا ام 

ماغهااا  وماا  ت ماا نا اممكاام شاا   ماازام ساا والها أك اا    إااا  

م لماا كااات  –  وقا  كااي ملاب عل هاا فل و   ال ماع 

 يج أي اهبط ال –الما   ع . ف ا مام ا     الماض ة 

واكاي  ع ا سفا لككاضاأ ماي ماار الب م اا   لكاي الملام 

المخلا الةي ياو نا الل لاة الماضا ة  اع   اشاها م مهاا 

مااي ال،اا    !  ااع ال،اابامات اكاااي البامااة والملاا ات 

ساااكدة غاااي   مامشااة   و ااع كااا واابا  افكاا   ساالا   

و اها مقاغا وايا ي   واياع أب واغي  ك نما  اع 
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غ  م ماا  وقداامات و ه همااا   كاااات سااي الشااباب  اكشااا

واي  ا ب م،اف   اللااي  ابا و عل هاا ع  ام الماات   

مكشااققة  ااع عاا   مااضااع   لاام امغ اا  ز ا هااا  اااف أي 

ادداامك م لمااا ااداامقت عظااام وااامبها الم اات!! أغلااب 

 –ونااع علاا  ساالا   ال،اا    –ال،اابامات كاااات ادظاا  

كمكمة غلاعاةل "لقا  ا ككداع  ال  ال،اي  الم،ف   غاك ة مم

غااااك اد!"   وكااااات غعاااض ال،ااابامات امدزلهاااا ماااي علااا  

الما ط   ام ق إل ها   امقبلها   مام ادخا ط  اع البكاار مكا  

مشف  غل لها   غع نا امد  ع د هاا وامع ا  اعل اك ال،ااي  

 عل  الما ط  

ونااع غاا ي الضااباب  – ااع نااةا ال،اابا  الباااك  كاااات 

 و للدا   إل هاا اب –والظ م الخف ى وماغها الد لع ال اكي 

مااي غع اا  وكأاهااا لامااة سااا ار   أك اا  ا يامااا مللاا ت 

غالداا    ونع أمضاد كاةلك    للهاا الدااا  م ما ي عامااد   

مك   ع مفا ع ي اغدها الام     لم مولاب إل هاا أما  أو 

شخي أو  ااي أو ق ماب أو شا خ أو علااز أو وابع أو 

ي ن ست مي وب ة أي اغ    م اغها الدا    مك  ول نا الة

أ ل  لمم  د نا الغض وطا ت الق مة والم مدة واشكغلت 

 ااع نااةا الب اات وذا  وغداالت الم غاا  وعملاات  باااز    

كاااي لاا   مدااة أعاااام عداا ما مملكاا  علاا  ككفهااا وا كاات 

الق مة ن غاد مي  لم أعمام  وأ اال    ااايت  ع الم مداة 

ا  المككظة غالعق ر والملاا ي   كاات ااا   أولئاك ال  ا

الااةمي الاا ي  ااع عاا وقهم  مااار اللاااام     الاااذ غهااةا 

اللما  وذا  الاا كي   وناام مككبعااي .ماينااا   كاااي مقكلهااا 

ملا  لدا  مها  ل ااد   لكاي الاك ا ماام الم عباة قا  ول ات   

إي اغدها ال اق   ع عا زا  الق،اب ناةا لَقاا ي علا  طا   



 

 

 

 

 

 

 

 

 116 

 كا يعب و ش ة  

ت م   أ    أ ايت يقبكها  ع كا ا الانات   شان 

سواماد ك       ق،اياد   غ اااد مكااضعة   غ اااد ط د اة   

وأ اا   مكاسااوة المااا    وواافا اد ك  اا   مااي الم غاا  

أعم   الكلفزماي   أسا     المعلقة عل  المبا    ك   اد مي 

وغ  ت   امم،   مم  وغ ض ووف    ماازا   سكا  

 ت مداا لة الاقاات غاااك اد والداااي  ااع يقااا  لةمااة   والغاا 

  مداك عع   زو ا ي  زو ا ي  أط ا ها ا يغعة   والدام

الدهاااح غاااك اد   كاااات أ دااا  ا طفااا  الداعمااة الغضااة 

ملك،قة غبعضها   ندا  غعض الداوا   ال اة  وغعضاها 

اآل ااا  ماااز مم   غعضاااها غااا وي سااااي والااابعض اآل ااا  

ي   غعضها عال ة ا سااي وغعضها واطئة   ع ازما  َدا  مم

 ع نةا المع أك ا  ماي الغا  ت   كاا شاعر  اع الق،ب 

ال،اا ى مكاااي شاااب  عااايم   مكاااق الااا  الواا او  ضاااا قاد 

ماااااد غاللفاااااف  ااااع  ا لاااا    اإلاداااااي   والوااااا      كب   مم

والشاال     ونااع مغكمااة لهااة  الشاال   العلاااز الممكاا   

 ةوينا  ع أعماق ا غة  ا ة ممك قاة  امئاة الا  قوا   

شاا    امدبِاات غ اعماااد   كااا مااار   والشاال   العلاااز العو

شااعر مكغ اا     هاا ت أعماا   الكلفزماااي الكه غا  ااة غاا   

أعماااا   المااااةماع الق ممااااة الخشااااب ة   الوعااااام   الدااااام   

الم غ    الا ا    اد م  الشع    الدوا    الشاايع   

الددااار   ال  اااا    ا سااامار   كااا ناااة  ا شااا ار اغ ااا ت 

ااكهات و اات أوااهاا    وسككغ   واكلاي  ا مااد   لكدهاا ناع

وكوفااا مداامب  اا ط ط ايااا  الايق ااة الضااا عة  عااا ت 

اظ اهااا الها مااة  ااع اللبااا  البع اا   ادداامب علاا  اللبااا  

الق مباااة والداااوا  البع ااا    الق مباااة مااام ا قااا ب مكااا  
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اسااكق ت علاا  سااو  مدزلهااا   الدااو  الااةي ااماات  اقاا  

ماا وامك  لام نا سد ي ك       لم مداك ِع ااكبانهاا شاعر 

  ااا    ساااو  عاااايم  اااا م إ   ماااي عااا زا  الق،اااب ذا    

وعداا ما ماااات مدهااا اظاا   أ اا   الاا  العاا زا   ااكاغكهااا 

يعشة و زت أعماقهاا   لام مكاي المشاه  طب ع ااد   َسا ت  

 ع  د نا ي فة غاي   ولفها الخ ي مي قماة يأساها مكا  

ااات غاااا ز  ااا  م  فاااع مداااكك     أ ماااي قااا م ها   أمد 

ةاا غا يالاف   طغ  عل ها امداي اياخت يكبكانا وأ 

 لاا ط مااي ال نبااة والخلااا   شااع ت غااالع ق مدضاا  مااي 

ماااا ماا اااة   همداااامات  ه ناااا   أغمضااات ع د هاااا    كمك

ا كلدات الدظاا  الا  المشااه    كااي أماا   ااااب العاا زا  

مدف  اااد اغوااع وا هكاا  غ لاا    واماات طاا ف الغ لااة 

 ي لممااات  قااا م ي واااغ  ا ي ملداااارا ي وقااا م ي كب ااا ا

 ااايج الغ لااة   ساااقاي مشااع ااي  ا شاادك ي قاا  أواابمك

وسااااقاي ملداااارااي مك ا لاااة ماااع غعضاااها وكأاهاااا أ عااا  

ومعباااي الكفااا علاا  غعضااهما ملك،ااق ي   كااااا مدااكلق  ي 

غاساااك  ار  وسااا وا  الزو اااة مشااام  مكااا  يكبك هاااا   

   لكاااي   ملااااز   لااا   ماااي ا ا،ااااف أيا ت امقا هماااا

إمقااا  ع مداا ي  ااع الشااه  ا و  لزوا همااا   أيا ت أي 

ادكع   المشه  وكأاا  ملام لاةما ما او  شخ،ااد ضا م اد   

الداقاي المدااوااي أ ماا ماي الدااق ي المشاع ا ي وأك ا  

امااك راد   مباا و ااهمااا ادااكم اي الاا مار والقااا  مااي ناااا ي 

 لا    ا ي   قالت لدفدها

" اع الدادة ا ولاا  كداا امااي أمضااد كااةلك   الاك الداادة 

  قط   غ    !" 

لت اظ نا م   أ     المشه   علها أك   و اماد   ما 
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لاات اظ نااا الاا   مااي ذلااك المشااه  الاا  المشاا ق   ماام ما 

الداااااوا  والداااااكا   والغااااا  ت والع ازماااااا وأعمااااا   

الكلفزماااااي وا زقااااة والبامااااات   َسااااَ َمت  غفك نااااا  ااااع 

ي سادة    ات المبك   الماض ة   وااي عم ناا  مداالددا

؟ ماذا افعا؟ لق  أشعلت  م ااها كشمعة مي أ ا  ماذا  علت 

ولاا نا   الخشاا ة وال نبااة مااي نااة  الماا أ  الكااع ا كوفاات  

مدها ول نا  علات الا ا ا امظلام  اع ع د هاا  اع ناةا الاقات 

مي الفل    إذي  ما الاةي ادكظا   غعا  اآلي؟ ماؤ  اد  اار 

مولبااااي مااا نا   أممكاااي غعااا  ناااةا العمااا   مدااادايي اااا  

الوامااا أي اخلااع م غدااها الدااا ؟   ممكااي  اااةك ت مااا 

 عةب ة  عل  اغدها  ع إم   ا ماسع   كاي ق  علام أي العام 

غا ع الكبغ ق  طلب م نا   ل لكها نااج ومااج ولام مداكق  غا  

سااامعة أو اعكبااااي   كااااي   ااا    ال  اااا ماااي كاااامكااااي   

 ال  زع ق  وعامل ل الل  اي ممد،كاي 

"  مأ ة   لا أو م ار   م م   ع شا خا ك  أي مدقاع 

غل كاا   !!"   ل لكهاااا لباااث الداااي علااا  الداااوا  وا مااا ي 

مد نشاا ي   الااةمي كاااااا واقفاا ي  لداااا   والااةمي كاااااا 

  الد ي اهضاا عل  أق امهم   كاات ادكمع إل هم مقالايل

الااةي ملمااك "مدااك ي ور   إااا   لاام    لاام كب اا  نااةا 

 غال  ا" 

ل لكها لم ادقوع عاي البكاار واا ب ساار مظهاا    وا  

عل  غالها مأام ما   اي زوج )زم مي( ق  وا ك  المد اة ناا 

اآل اا    ا يامااا ك اا ي   ااهااا ابكااع ال ااام غكااا  ااااي  

قلبها   ولِاَم  ؟ لا   ساا  قوا ات الا مع ناة  اغداا غهاا 

 نمامها  

ابل "مااي اماا ا  ساامعت غغكااةد وااات ط قااات علاا  الباا
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مكااااي؟"    وااات غكاااؤ     غلغااات ما اااة الداااو  ومالااات 

 غ أسها ال  ا سفا   لم اَ  سا  ع،اغة يأس ل

 افضا ما غدع   مي؟ -

 نا وما ) اام  ( مي اام  أمكها الل  ؟ -

مف ت كلماة " ا  " عم قااد  اع قلبهاا   وعدا ما لممات 

 اام    ع العماا   ماي  زم او   الشخي ع  ك    اا  

مكااي  اا اد اآلي أي ااقظاا    اااا ت مااي ويار العاا زا  الم

 الق،بع غ،ات م قا غالهم والَكَ ي والَعبَ اتل

  اام     ول ي  اام     -

 فا  اام   عل  وااها واهض ماي مكااا    اموا  

قلاا  د و اا   ع د اا    كاااي قاا  اااام ل لكاا  غم غاا  العمااا 

الملاماااة غااااللي والوااا ي والكااا اب     ممكااااج إذي الااا  

باا ما م اغاا     وااا  ااايج عاا زا  الق،ااب والدااكاي    ا

   ااف،الت الدا قاي ةدشا مماظ ت إل   أم  وناا مكادف  

عي غعضها   م يت  غعضها   إا  أغغض م مة  ! إاملت 

عق   سا  ماا  اع سا م   ا يملاة   ااولاك  ااام   مهابط 

الاا يج امدكاا ي امدكاا ي    اي  ااع الفدااار مفكشاااد عااي مةا اا    

    و ارنا واا  مي ا سفالو      امكةا 

 والشاي ما أما ؟ -

لم امِلب   طأطأت غ أسها  ل د   نة  أو  م     امع  

لاا  الشاااي   ماااذا كاااي ذلااك الخ ااا ؟ مكاا  كاااات كااةلك؟ 

ا شاا  الضااباب والظاا م    ااك  ولاا نا الباااب  وأغلقاا    

كاااات مااا ااازا  واقفااة وا مااة  ااع مكااهااا   العاا وي لاام 

والاماا   مماا  إل هااا نماااد مقاا  د   ااادهض غعاا    ال،اامت 

والعاةاب مم  اا   ااع أي ااار يومهااا زواغااع يمل ااة   أمداات 

غألمم مخز أعماقها وم،ع  مك  م،ا غلعامها   كاات اائي 
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اماات غ مااا وأيزار ا مااام الماضاا   والدااد ي الماضاا ة   

غ،اامتم ااائي   لاام ااادهض العاا وي غعاا  مااي اامهااا لكااع 

 ت أشاعة الشام    او   عدها غعض نةا ال،مت   ااكشا

وشاا ئاد  شاا ئاد ياماات اواا   الظاا م عااي الشااايع والدااو  

 والفدار وا زقة  

 

 1991كاااي ال ااع 

 

 
 مي ملماعة "الامشة"
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 العق  

 ترمجة: فائز يونس
 

غهااا ور  لكاااي غخااااف  كداااَت ادكظااا    إلكقوااات  أذااااك 

 وااادل

 اأ   الاقت  لماذا   ادام؟ -

ا ذو ع داااا ي م كاااا ي لماااااذا ادااااام؟ الل لااااة مالاااا  طفاااا

مفكامك ي   وما لدظ ا ! ماألَت وا ي  غالا  اي ما  اعاد 

غالخاف مي ناةا ا اكظااي والاك الاا    ال،اامكة   كداَت 

امشعا س كاي  إم  أ ا     ا،ااممت القاغلاة )َمدا  ( ما   

أو ماا ا ي طالبااة مدااك أي ادااام   أمااة مك اا   ااا غ  ؟ َمداا   

دك لي اداام مكا  وزو كك اكككماي عل  أس اي ك       لك

لااا ااشاا اك كااا م  كااة الخ اا  والشاا   ااع الداامار ولاا   

القاغلة َمد   وم نا   لي ادام   كم امب أي ادمع و  ك  

ا ول    و  ة ما اعع لهاا الب ات م اا ويقاة   اكاماَت 

عل  افدك أك     لملمت أط اف مئزي  امكك   المداَت 

 اع  غ  مك ما مالك مفكشاد عي عكااز    و  اَا  ويكزاا 

ا يح واامد اَت علا  ط  ا  ا علا    كداَت اما  أاهاام 
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س ،اا يوي مداك الل لاة كااا ماا عدا     وممكاي كااةلك أي 

مخوفاا ذا  اللد ي مي يمم أما    كاا شاعر ناة  الل لاةل 

م .  الما ط  القاغلة مدا    زو كاك  القواة الداا ار  كاا 

لمَا " ومخكوااى الال اا  ومأ ااة   ااع  ماادهم ممكااي أي مممدااع "سم

اد   غع اا اد  اا اد   الاا   زماا   ما لااة غا ساا اي   كمااا غع اا 

ضع ماس  عد  و  اا   اع واد وق وأملقاع  اع الماار    وم

س كلب دك الخاف مي أي مبكلعا  ماات ماا   كماا اي مظاك 

 لي مم َدل  ل  أم  الف اعدة مكبدا  وممع ل   

الاقت مكأ     وأاات ادكظا    كداَت اخشا  أي مدالبك 

نااةا   و ااع الخااايج المااع غ ااام الدااام غهلااة ااكظاااي  

سا ار  اكدة  ع وفمة الدامار امدبائ عاي افداها غب وقهاا 

ويعا نااا  وي أي اممواا    كاااي  ومهااا مهااز أامااار الاا ا ا 

خل فاد غ ي  ااامك ينبةد أكب    لكدها ل دت أكب  ماي نَام   مم

واعاسة نة  الاا    ال،اامكة غ ا  المدكظا   ناة  الل لاة   

سكقضاع امباك غاةلك   ساكخم  أافاساك ك     سم  ر   

 كدمكة مخ  ااها مي المار  

ال،ااامت مداااا  الغ  اااة   لااا   مماااة واااات ساااا  

اسكدشاااق   اااي الداا كاي  ونشهشاااة اعااا  الخالااة مدااا   

وو  ات زو كك الفلا  ة الكع العلاك امف اك   وماع كاا 

وا  ة كاااات ام سااا إل اك غداا ا مااي الشاكا م  غ دمااا أاااَت 

ل،اا ا  الااةي م غاا ن  ااامااك ادكشااع  الداا وي لهااةا ا

 ومبعث  ع ع وقك يعشة غه لة  !

وضااااعَت يأسااااك  اااااق يكبك ااااك المضاااامامك ي الاااا  

غعضاااهما   أ اااةَت افكااا   اااع )العمااا (   نداااا  عم ااااي 

ك  ا وي  ل فااا مب،اا مي   أممكاي أي مداكاا   مظاك؟ أمااة 

لاا  أعماا  م لااك؟ كاا    مااا نااةا  كايمااة؟ أمااة م،اا بة لااا وم
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اماي ر و  ااماي الوب عاة   الكفك   الك م ؟ اا  ل   ا

لماذا اكك ي ناة  الم،ا بة؟ ي عاَت ما مك مباكه د  وي  ت 

 الغ  ة أو ار نكا كل

 إلهع   إلهع  ؟! -

 أ اغكك زو كك مي     وم ا ها وأا دها غشك مة  

ألق َت غعكاز   ااباد   امد َت أي مكاي ولا اد   لام اكا   

واسكعدَت غ    الل لة ممكي ِذك  اد مك ماد و  ول اد والماد إ   

أي امماااا اداااار ك  ااا ات   والااا  أمضااااد اداااار ك  ااا ات   

كَي الك  ا ات  واملهض أمضاد ك   ات   وممكي كةلك أي مَمم

أمدااار الااا         لاا   نااةا وقاات المااات  ! لكااي لاا   

مهماد   لِكَمت  نع   لكي الوفا؟     اا  ول   غ ا  عاا ي   

اد   وس شااان  غك دااك الع داا ي ول اا  غع داا ي   ساا كب  ساا مع

الشل  والمل  وا يح والدمار والظ م والض ار غا  د 

عداااَك   الكبااااي وال،اااغاي   ال  اااا  ا شاااق ار   الكااا ب 

الدا بة   الددار المكهككات   ا زقة الض قة   س شان  كاا 

الك ا ش ار و.  اد .  اد غ  نا   س دكو ع أي مكاي يق باد 

نة    مدة اآلي افك  ك اى سا هكك  عل  زو كك الاض عة

أس اي نة  الزو ة المايقاة   س مداك غ ا   وموااف غاك 

الشاايع كا ماام   سا كاي عكااز ما   ال مدا  وسا م مك 

 عي وب اي الم مدة الدزق ي   م   أ    ومَت مكلاعادل

 إلهع  ل كي ول اد   -

 ي ت  عل ك زو كك مي     . م الوَل كل

 ل كي أعم  م لَك   -

ة  اماا أ  أم شاا واي؟ أمااة اماا أ  نااة  اضاا ك غفلااة  أناا

كبااا نا واكااا   مااا    ؟ الدااااي ممقااااي إذي   لاااةلك نااام 

م عااكل م  َ م اب!!   أم، ي نةا الك م مي قلبها أم مي 
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وطاااأ  . م الولاااك عل هاااا؟ ساااكمولكم عل ااا  اساااماد  مااا  د   

سكدااأ  اشخاواااد ك  اا ميل ولاا  لدااا مالااا    أي ا ساامار 

بك نؤ رل ك     نع ا سمار اللم لة   ذات  م ا؟ س َل 

ماااام سااامعَت اساااماد  مااا  د   ادااا كَ    لقااا  أوااااب العمااا  

ذاك اك م لما أواب ع د ك   و َت ادد  س معاد   لكدك 

لي ادد  أغ اد اي وق ع نةا الشكار أشعا الغ    وال  الة 

  ع ع وقك   لي ادد  أغ اد  

ع   كماا إاقض  ماي الل اا ا،اف    لا   ماي شاعر  لا

ااك   ال ؤ عل  الدؤا    لي مل بك أم    مد   نام     

وأاَت ادكظ  غدكاي   ادكظ  ككلاة ماي اللمام شاب  م اة   

البااث أي ا،ااب  إاداااااد مدظاا  وماا     ادكظاا  مكاا  مباا أ 

غالغأغأ  والفأ أ  وال غ ب   غع نا مكعلم المشع   مم الككلم   

كاكك ومللاب مم ز ا سا  مي ا غ ض   مللم   ضااي شا

لك الدك دة والومأا دة الكامك ي   . م ماي ناة  الغ غاة وناةا 

ا اكظاي والشاك والداكاي   ناةا أمضااد ممكااج الا  ساد ي 

إذا ش نا ذلك ال ض ع ال   إ   مي المكاغ   والمشقة   اللهم 

الب ت   لكدها غ   وغع    عاي أي اكااي أمااد   لقا  وا ت 

 م ناا وا  ااهاا    زم   ممك قة     اكاقاى عاي قاةف 

الض ار مغدا ا يح وطبقاات الدامار الدابع  ماا عا اَ  

أاَت   لق  عشعع الظ م  ع ع د اك الا  ا غا    قباا عا   

سااداات كاااات الاا ا ا  ا ااا أ اا     وأاااَت غق ااَت كمااا أاااَتل 

وم اا اد   ماام املكااك الخاااف    ااع   مااى العماا  املكااك 

 أ    لكاي الخاف   وأاَت   ادكو ع الكخلاع عاي ناة  الما

ما أ يا  ااها لي امضم  لك الدار ولي امةمقك مم   العاةاب 

والشااقار  ااع مدااكقبا ا مااام؟ ويغاام أي مدااكدقع نمامااك 

اك ي أك    لكدك ام ؤ غا  ع دا ي   ماا الاةي اقا ي عل ا ؟ 



 105 

كاا شااخي قااا ي علاا  ا ساار  إ   ا عماا     هااا عااا ز 

ضاااع ى   يضااا ع مكقااا م  اااع الداااي    لكدضااا   مااااؤ  

كهبااة ع قاااد  ااع واا ى الشااك ال نااب   علاا  ا قااا المل

ساااكل ي ناااة  الدااااق ة المك ق قاااة  اااع وااام ار  دااا   

ال  مة   ندا  مي نم عم ااي الع ااي   وك  ا وي عم ااي 

القلاااب   وقااا  كدااَت أااااَت مكااا  البايمااة أعمااا  الع دااا ي 

والقلب معاد   أما اآلي  اي  ماراد ماي  ال ي  اع شا ام ي 

َم ابقا  مدكظا اد؟ َمك اام ابقا  غا وي أماا قلبك المكه م   َمك ا

و  غامااة اكقاذ ااك شاااايع الم مدااة؟ مدااة طفالكااك ومكاا  

ال اااااام وأاااااات اوااااااف غااااااللاامع المككظاااااة غالل ااااااع 

والمخباااال ي   اوااااف غالمقااااغ    غالماااآام   غا يوااافة   

غا سااااق الكااع اااز مم غالفاضااا والاا اعر والمعكااا    لاام 

 اكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

أزعلااااَت   اااا  الداااااي غ،ااااااك مكاااااااد أو ماضااااعاد إ   و

الداشااز   مقاااا  الدااااي اي للعم ااااي اآل ااا مي ماااي م لاااع 

الم مداااة أواااااااد عةغاااة شااال ة  ماااا عااا ا  أااااَت   اداااك 

كضف ع   م مقاك واب اي الم مداة المكدا باي   مخوفااي 

مدك اعالك وعمامكك وعكاز    مدكزعاي اظايا ك اللك ي 

ممو وااك اخف اي ويارناا قا   ووا م  ع د اك   وأم ااااد 

غالملاااي    نااا أاااَت ماا  وضاا ع أعماا   أم ملداااي؟   

 اعااااااااااااااااااااااااااااا ف   ملاااااااااااااااااااااااااااااب أي ملااااااااااااااااااااااااااااا  

نااؤ ر الداااي شاا ئاد أو شخ،اااد مااا مهاازأوي غاا  وم،ااباي 

عل اا  سااخ مكهم   كااا ذلااك لاا   مهماااد   علاا  ا قااا ااااك 

اعا   ع ا مد ات غع   لباة وضال   اهااي  وماا لمقاك 

للماام مااي سااخط وسااباب الاا   فر الفاا ا    الاا  ككلااة ا

والااا م وال،ااا ي المعوااا  وو باااة  سااامة مك،ااااع  مدهاااا 
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البخاااي   .ائااةم ا،ااب  كااا مغاا   وشااك ويكااي  ااع الغ  ااة 

عالماد مل ئااد غا سا اي والو سام   افاكع غأااماا أوااغعك 

عي معااع ا ش ار   اكلم  كا ما اقع عل   م ا    ابماث 

وامدق ب     مدكق  شعر غا ي أوااغعك   مأ اة  اللماا    

    اع الب اماة فلا ما  طاماا كااات افاااك والاات المدة أ

واا َت اؤ مهااا  ااع الضاام    غعاا  ذلااك أقلعااَت عااي نااة  

العاااااا     قلاااااَت لدفداااااَكل "لاااااع الماااااك"   كدااااات  اااااام  

 الشهاات  !

ذات مام كدَت ماياد غشايع مقف  كقلباك  لمماَت  ولئاك 

ال،اااب اي الدااازق ي   سااامعَت أزماااز ملااااي  قا ماااة   و   

 وعاد وشظامالادام ت عامدااك ق

لككي عامداااك علا  ع د اك عدا ما اضاا عدع   إي  -"

 ق مها وو م نا ملع ادع أاق أ  !

   ممكددع ذلك   -

   ممكدك؟ لكمكَد  يقبكَك! -

 ماذا  ناِ ؟ -

 إا َك امَزاِخ  كلاماي     ال م علع  نكةا   -

 ما ع ااع  لماذا امةمق ددع الم   نكةا   -

ها ا عم  القةي   أأكاي أااا ع اااك لككي   اراد لع أم -

 العم ار نة ؟ ن ا أس ع   

 لكي   -

 ضعها عل  ع د ك   قلتد ضعها عل  ع د ك   -

ك ااى؟ نااا اسااكواع أماا   عااا ذلااك والعامدااات علاا   -

 ع د  ؟!

 ااكظ  إذي    مطفئ الم،با   "  -

لم اكاي اماب يؤماة و هاَك   كااي ممق  هاا   اقاا  لاكل 
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ا ي اككاا ي   همااا القوااط الم كااة"   "ع دااا  اشاابهاي مفاا 

 وكااااااي ك مهاااااا ناااااةا مبعاااااث الااااااني  اااااع ع وقاااااك   

موفئ ااي يغبكاك  وي أي ادكهاع    كقاةف غاك ناع  اابااد 

كغوارم مهك ئ   وما الةي ممكدك  علا ؟ اداك م  غا هاك  

 وادخ ط  ع البكار   ابق  ابكع مك  مغلبك اام عم ك  

مدبغاع   مداة أ فلكك و  ة   الغ  ة ل دت  ا ئاة كماا 

المدار أك ت  مدا  ل غقاع القل اا ماي الادفط     مكفاع لهاةا 

الل ااا الوامااا   مدكاغااك الغاام  ي الوفااا ساا ال  غاا ي الباا   

وناااا ي الماا أا ي القاساا ك ي   لكدااك وزو كااك   اشااع اي 

 غااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالب     أااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

ادكظ  و    عظ مة مبايكة  ونا ما أشاع الا فر   اك   

ك    الكلااي والكَلابُّط ومغالباة  وزو كك ابللت  غالع ق مي

 . م المخاااااااح والعااااااض علاااااا  الشاااااافا    أمااااااا مداااااا   

   شأي لك غها   لكي ماذا عاي المالاا ؟ اامد اَت غ أساك 

 ااباااد واولعااَت قلاا  د الاا  ا علاا    كاااي ما بااا  م ااا 

  واا ي ي  عاا ي كأاهمااا  مدااكع كااا ي ضااخم امم كهمااا 

كه لة امف،  عي ق ،ة قه  و ااف غفزن   وزاومة  مك مم

 وااكظاي   وأ ةَت افك ل

"غعاا  ماا     سااآ ة  غالمدااد  أو عدااا  الاا  عداا  أمااع 

العلاز   سأقا  لهال زو كع ام أ  ازقة وضا عة   انكماع 

غاا  أاااِت   اادااع مكاا    م الهااا   أاااِت اداامع ددع   الدااااي 

مكقالااااي علاااع  اااع الدااااق والااا يوب وا زقاااة   كبااااينم 

مااب؟ ناا ما  قااا ؟! غمااذا ووغاينم   مقالايل ناا ما   

 د ااتم علاا  افدااع؟ ل كدااع كدااتم ممب،اا اد   كدااتم سااأع ف 

لقت  نة  الم أ    كا ذلك مي ود ع  م دةا  مي امة ط دة  م

القاغلة مد     عد ما كاات ما ازا  شاغة ما عة كاات سااقها 
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يا لااة   مدااة أماا م طامااا وأاااا مم ااااب غهااا   لهااةا واا تم 

علاا  الللاااي  ااع مكاااي مااا  مدااخ   الم مدااة     أ اا ؤ

وا و  أيغع .مات   إذ  مماو وادع غالملااي  والداخ مة   

مي ما يي غهماام اآل ا مي؟ ناؤ ر الدااي أيذ  مماا كداتم 

أا،اي   وأاا ي ا عا ز   ما الةي أسكو ع  عل ؟ الا  أي 

؟ لم مك،ا ف ل  اا أي كااي وم ا اد وأعما      م م نامتم

ع دااة   أ ااا  إذا لاام اقبااا ااهااا ساااذ ة وقاا   اا عكها مداا   الل

غاةلك   داأمما الوفاا وأنل ناا   لاككي ما   ساا بة   ناةا 

أ ضااا   وأاااا أمضاااد سااأغمث عااي اماا أ  عم ااار   سااأكاي 

م ااماااد معهااا   سااكقبا غااع وساادع ع امااي ا مداا ي غ غكدااا 

معاااد   وسااكعكدع أمااع غالوفااا وا غ اا    أ ااا سااك غ     اااا  

  د    ع الب امة سا كاي ذيمكها   عد  ذا  سأ   ل  اسماد  م

اظ   غا ماد   وغع نا ساكمم ز ع داا  شا ئاد  شا ئاد الظلماة ماي 

الض ار   يغما اكااي لا  ع دااي  م لكااي   لا   ااماسااد أي 

 ممخل ى ا عم  مالا اد أعم  أمضاد!!" 

و  ة أ    أ فلكَك   نا ناع   اما أ  لع داة   ولكاي 

العم اااي  اوا    الم ااا  عداا   ل داات غ اا  اشاااغك  ماااع

والمب، مي   عد ما كداَت وم ا اد لام اكاي ادااؤ اك ازما  

عل  عا   أوااغعك   واآلي  غعا ما أَساَ ا َك افا   أ ا    

عدااك . اا   ااابض . اا   ناام . اا   وااايت اداااؤ اك   

ام،ا    واللااابل   شاعر  ! ماي أ اا أمضااي اماا أ  

كاي نةا اللم م   اااك علا  ماك   مكا  لاا كااات ع داا  

 اااااي  مااااك ماااااياد مكفلاااا   ااااع ع وقااااك   ضاااا م ا ي  

والشاا ام ي الممكلئااة غالاا مار ادااكفخ   ومااا اولباا  الاا مار   

مداكو ع العقااا الانلا    الاا مار أك اا    شااااد مااي العقااا   

ونااع أك اا  مداا   ضاااعاد وااق ااا اد  !!   مكاا  لااا كاااات 
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ع دا  مفا ا ي مظلمكا ي   ااي لاك سامعاد  والعما  ملعاا 

ش  اللاي   ال ا ا واات   اي قلباك الدمع م نفاد   إذا ا 

ماا قي لدَأ مااة قاا م اماا أ    لاا ا ي ِسااااي   لمف ااى ماااب   

لكأو  يق ك   لكداك لام اظفا  غاةلك غ مدا    م دماا اضالت  

أ كااك )اااازي( وأمدََعاات  كعدقااا  عدااب قوفهااا الاالاا  لااةلك 

ال اي العلاز وق،م  ه   غش وط    . م لا لم اكاي الاك 

ع غق اَت اكمداناا وادكظ ناا غلهفاة نع الف واة ا ولا  الكا

 ط لة ع   سداات  ؟

لداااد ي مضااات   كداااَت كااا مك ملااا وي   اآلي واااايت 

مدل اااك م اااة  وواا تد امدااا ي غاابعض العةوغااة   مدااة 

ال،با  وامت المدار اكلا الق .ي امات اللا ياي واا وي 

 ااع الشاااايع غاسااواد ماا     لكااع امكلااعر قبضااة ومعاا   

    لكاع اا    غا  ككم زو كك أك    والاب  أ ماا وأغها

وااا   الكأوناااات المدكشااا ة   لكاااع اباااكه  ناااع   اباااةلك 

والز  لها العوار لعلها ادكأا  إل ك والك،ك غك ومغ و 

كااات اكمداع  –اغداة ا غلا    –و ينا م اعاد لك   لكدهاا 

عداااك ماااا اساااكواعت الااا  الكمداااع ساااب  د   امدا مهاااا  و  

نااا  وي أي  ااااب   لاا  د امدااع كأاهااا   ااة ناماا     اهز

اكمااا   ناااع   و اااع غعاااض الل اااالع اضاااو م   اااك اااااي 

الشها    ادفة يا مة و ينا و   نا ال   ملمكك   أااتد 

اكع ف عل  الم أ  غااسوة يا مكها  قط   امدا مها ملكمداد 

مدها أي ادكب غعض المار البااي  علا  اللما  الاةي مكقا  

! ومكان   ع كبا   ممم قااد أمشاار    أماة كاا     اا     

افلااتم مدااك معكل ااة وااد وق الم غاا  المك،اا ع   امااةمبك 

كأاااك قوعااة كااااا   زاخ اااك وزمل اااك ابعااث ا نكاازاز 

 ااع الغ  ااة   ااا و  ااا وي   هااا علاا  غ اا  ناا     ادااقط 
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مكع ااا اد واااادهض   مااا  عك مزا اااك الممكااا م الااا  ن ااااج 

ملداي   امعااي  اللا ياي الكاع اكقاذ اك   مدولاك الداباب 

   ا،اب لعداااك علا  الشال  مي  مك ك واص ملدااي

والمل  والمار والداي وا يح وماار والظ م   ادزوي 

نع  ع يكي ماا   ادظا  إل اك غفازع   مكا ار  لهاا ومشااد 

مم عبااااد   ا،اااو م أااااَت غال،اااماي والقااا وي وا واااااع 

والم  أ  وادقط مك اماد شب  مغما  عل اك   ماا لهاةا الظلام 

ماي أ اا  م اة   الفظ ع   اكض ن   ابكع كماا مبكاع طفاا

وا،فك ا سفا عاايم   وماي غا ي كاا عشا  ما ات كااات 

 ادكدلم لك م   أو   افعا  !

أ فلااك  وي ال عاا    ملااَت غ أسااك ويم ااَت طاق كااك   

لفااا  يأساااك ا ااااي غااااي    شاااع   أمضااااد أ اااة مكدااااقط   

أوغ َت ال  أا ي زو كك   أمة و    واامكة؟ إاهاا لداار 

  الداشز أك   وأوااب مظك   امف ج   أ فلك وات مد 

 قلبك غخ فة غالغةل

 م    أ  ادام؟ -

لم املبها   ك   لي ادام   ما الةي امبَ  كم  مدا  ؟ ا ما  أي 

ام مك مي نةا ا اكظاي   ملب أي ابقا  مدكظا اد   إاهماا 

ل دكا أن د لل قة    مد   و  زو كك   وأاَت ماةي مكا قال 

م   ااي أشا ار ك  اا   لكاا ماا افع اا    لكاي إذا أ اة  الداا

 ممكي أي ام ب امت  د  الظ م  وي أي معلم غها أم   ! 

أقاوماااا الدااااي أمضااااد ل دااات نااا ار     شاااعر ممقاااا  

لم اع  مومئداد كما كدَت  ع سالى ا مام   ادمات  زا اد   

الاا م  أمضاااد ااشااا  لااك غالشااك   ونااا مدباات  ااع الفدااار 

وشاااقاق  كزنااا   غ ماااة   مدفاااة الااا  الغ  اااة ماااي مغااا ات

   غ  اا َت وقاات م اعاا  كالداااغك ا  ااع مداااراللاا ياي   لاا
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ااا     علاا  الب اات   أم اااااد عداا  الضاام  وأم اااااد عااي 

طقوقاة  الظه  أو غع     اخوا غخش ة ويمبة   وغ وي أمة

عااا ف  !    ك اااى؟ أاااات اأو  لباااة  افاااك  البااااب ال،اااف  

 ا ااا الب اات   لعشاا ات   وغمهاااي  ومااةي لاايم اددااا الاا

اا مف أي كاااات ماا   واماا   ما ااا    ااع الماا ات لاام  مَ، 

الب ات   كا م الداااي لا   كاةغاد إذي   مكاا  مف اى الااايق 

المكداقط ماضع شك   مك  ي   ة  داامع طاا     مكا  

 شخشة  اأي وناا مقضام  باز  ماغداة   أي نام  مق اا ناا 

الم ماي مي الب، ؟   وزي عل ك   ااك   اكع ف علا  

   كدَت اكمد  أي القانا كاا ا ش ار إ   غال،ات وال ا مة

ماا    ااع الب اات   امدا مهااا   كل بااك   اشااع  غهااا   امضاامخ 

يا مكهااا يأَساااَك   وعداا ما مخااا م الل ااا ادزلاااك أاااَت غااا ي 

ذياع هااااا وعلاااا  واااا ينا وواااافمة يقبكهااااا   اواقهااااا 

غةايع ك   امخ مع و هها الداعم غلم كك الك ة وشاايغ ك 

 ااع واا ينا الخشااد ي   ابكعاا  عدااك    كغاا ز أااات ماا   

هاااا     اداااكق  مدو  ااا نا وو ههاااا وشاااع نا وامااات إذ

أواغعك الم الفة  ع مكاي  و  مدكهاع اداز  ما مك مكا  

مدك،ااى الل ااا ابق اااي مداازلقك ي ومكلمدااك ي   اكمدداااي 

ا قاا اط والملااع والقاا    و غاااي الشااع    العماا   عااا 

م مك اكم ااي عل  الك ما  والكعب   كلما امكك غك أك   

ها يا ماة غ مباة أك ا     اا ع أاات ووامي  ااين اشم مد

اماماااد نااع  و  الاا ؤ علاا  البااا  غشااعر   نااةا  و اا    

لكي نةا أ ضا   لم مبَك الشعر الك      س دكهع كا ذلك   

مقالاي ااها  م لة  ونا ماا مزما  الوا ي غل اة    اع غعاض 

امد   غ ا    –وامت  د  الظ م ا غ ي المالك  –الل الع 

هااا وأافهااا المدااكق م وذقدهااا الداااعم وشاافانها قداامات و ه
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ال ق قااة الدق ااة   ااهاام ممقاااي    م لااة   اشااع  غهااا كل اااد   

أولئك الداي ا يذا  ملعلااك اكا   مدها   فة و شا ة 

أكباا    لفكاا   مع دااة  كاااات كااا ل لااة اااكخلي مااي طغ اااي 

شهااك  واضعة ماا غ دهاا وغ داك  اب د ماي اللل ا    اا  ع 

   غ  أاها َشبِعة   شبعة لمااذا؟ وأااَت؟ أااَت و ي  غ  نا 

كااات  –لشاه مي أو م ماة  –لمي اك  واك  ؟  اع الب اماة 

و ي  المشع    .ااةا  كااات اقضام شاايغك  نع افك  

غأسدااها   واآلي اكمل  غ ا مة  مك وق   ع د اك   مدا   

نع الكع ضللكها   مي الةي غعث إل كم غهةا الشا واي؟ لقا  

 ك اها  اد   د َت زو ك

الا    اكم غدكاي   و وماد ا،   أك ا  ساكاااد   أك ا  

ينبة   أك    ما اد    ظلمة م ا غ،ا     غااي    و ومااد 

أك   غ و     الغم والفزع وا اكظاي مدغا  ع قلبك   كأاا  

كعباااد م نقاااد   مااام الدااام مااا  ع د ااك    ااقاا ب   كدااَت مم

ولم  ك غفلة وغ،مت  قاومك  لفك   و  ز    مم غالبك ولف  

 ضباغ ة   مكي اامك سا  اضو اب وأم م

*   *   * 

غااك اد كااي أم مكاأ  اد؟   اا يي   إاهاا  الاقت وباماد 

اآلي أك   سكاااد ونما اد مماا كااات عل ا  البايماة   لعلا  

الدكاي الةي معقب الا    وا ا ي والا اع   مكا  غلباك 

ا ما ب لا  د امات الدام؟ ك ى؟ كداَت ا ما  أي اعا ف مااذ

 اااد  الظااا م؟ مااااذا  علااات القاغلاااة مدااا  ؟ ك اااى اساااكقبلكا 

طفلااك؟ إذا كاااات واا يت  عااي طفلااك واا  ة   ك ااى لاام 

قلكا ع د ك؟ أم ا ا  غكا ؟ لكاي غ،ا     مبااي     اكان  مم

 ا ا  المض ئة       ل   ع  د أي مال  غاك اد   إذا ولا  كاا 

لااك ملااب أي مالاا  أطفااا  الاا ا ا نااة  الل لااة غاااك ي   اااي طف
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ضاااامكاد   لاااا ماااككلم وناااا  اااع المهااا  كع دااا    داااككاي 

معلز   ! لعدَت الفك   الكع امَت   لهاا   كااات ا كاك أي 

ابقاا  مدكظاا اد مكاا  ولااا لو لااة العماا    اشااك ي غم ااااك 

واا  ة طفلااك   واا  ة الم ااا  والبقااار   الااك ال،اا   

الااندااااة اآلي  والكااااع سااااكم نب الدااااا  مي وا شااااق ار 

اة  مدكق ب د   أعةب وات ولماي وأغد اة   ك اى  ااكاك؟ مم

ذا  كدااَت سك،ااب  أغاااد   ا ب معدااع أشاا ار ك  اا     لكااي 

الغ  ة ساكدة ومامشة   اد   سكاي ما غع  الا      مب و 

لا ؟   اعا ف    ااهم غوا  غغوارم مهك ير غاا م   مكا  وم

كدَت ا م  أي ادأ    مأل قلبك و ااامك  اف  ماا   لا   

ات م،اا ي عداا  أو ااادف  أو اااأو    لاا معلي غكااار مااي واا

الوفا عي أغااك   لكي ماذا ندالك؟ قبا أي اداأ    اار  

 وات مد   م اعشاد مخكللاد غالا ا ونع اقا ل

 م       !! -

ساامعَت ال،ااات  قااط   لاام اعاا ف مااي أمااة  هااة أااا    

كاات ساكدة غا  ما ا    شافكانا  زمكاا ال،امت   كااات 

 قاااااا  م،ااااااا   وااااااااها كاااااااي  ا فااااااة   شااااااعر مااااااا 

مدااةي غالشااؤم   ااكفضاات  عاا وق يأسااك وأ ااةت اداابض 

غقا    أي ااكظاي مق ا مه اب؟ أماة اك لاة؟ غق اَت واامكاد   

 وغع   ك   سكاي وااكظاي مق ل ي  ط ق وااها سمعكل

ماا    كاااي الوفااا مخلاقاااد عل باااد     اََدااا  عداا     -

 و ه  كاي و   ق    

 واب مااسك   عا ت  اقا للم امِلب   كأي   ياد أ

 كاي م،اغاد غالفال  أمضاد   لم مدكوع الكدف    مات   -

لم مكي قا ياد عل  ال، ا  إذي  ! إاا  عَت الا  ا ماام 

اا   داااي   كاااات مداا   مدزومااة  ااع أماا  أيكاااي  كمااي َمد 
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الغ  ااة   ايافااع وااااك ملعلااع  ااع كااا ا امااار   اياواام 

َت   سقوتَ     اهضَت   كداَت اا وي يأسك غالل اي   إياََ   

 ع الغ  ة   نا أاَت ق    أم اي زو كك مملت  ماي قا  ؟ 

أمهما؟ أنة  معلز  ع د ؟ أنةا س  ود وق ماس ؟ أمي 

قماا ي ماسااى ل عقاااب؟ إذي  ااكهاا  كااا شااعر   مااات   

سكظا اع ع  ع الظ م ما م  ت   لي مأ ة غ    غ،     

 يح؟ ك ى مات؟ لماذا مات؟ مي مقا  أاَك اقى علا  ا

نا ذا  الضباب ا زيق  ااق يأساك سامار؟ كا   أغا اد   

كاا واات  كاا يا ماة  كاا شاعر مشاكا    ا    أ اةَت 

د لا ا  ماع ازعك كمعكا    إلكفت  غ أساك ووا ت  و هاا

مداا     ااا ا  و  ا انااا   أيعبهااا مدظاا   وشااكلك   

اا  عت  اع و   ا كازتِ الباب   لام مكاي لزو كاك أما    

 كفت؟ أات مك قي أاهما قكلكا    ول   أمي ذنبت؟ أمي ا

عد   ال ل ا  مبات ذلك   أعم  غ   ل ا   غم َت ممداة 

أيكااهااا    ةيغعااا ومداا    ااع الغ  ااة ال،ااغ       ااع 

لااا   لهاااا أمااا  أو يا ماااة   ااهاااا مك ااا    ! وإ   مكااا  

 ا كا ؟ ك    اا  افك    وا     و داااك وشاكاكك 

قكلكااا   ! لكااي مئااات   قااط   لقاا  مااات وكفاا       لقاا 

د   مالااااا وي   مكم ضااااااي    ا طفاااااا  ممااااااااي مام اااااا

  مااااااي   ومئاااات أ ااا   مااادهم مملهضااااي   أمهاااات 

د مماكي أمداار الاا          لقا  قكلكاا    لام  ك   ات أمضاا

مكي ممكداد  م  أي ا غ     ك اى اهداأ ماا لام اكاي ما   

سااا بة؟   ااخااةت ماا ا  شااكا ك غاا ي وطفماات  عل همااا 

غبة القكاا   لاا أمداكَت غاماة واما   مدهماا  دكضاعها ي

امت ق م ك واأ ة غخداقها ولي اك كها مك  الفال . ا  

أافاسها   القا   وال،ا م  غداا ع د اك   غللاك العا ق   
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 اياخت يكبكا    ايالفكا   سقوَت    ايقَت وع ك  

*   *   * 

قبااا الظهاا    ااولقااَت اعاا و  ااع و   افداا   ااع ال ااام

د   أمواي الل ا كااات قا  الشاايع    كدَت ذان د مش ونا

مالت  أيح الشاايع وا زقة الا  طا ي زلاك   وأااَت 

اااا كض كاااالمعكا    ا،ااا   واالاااا    ازلاااك واداااقط 

د   ازلك وادقط   اقايع  د   ادهض   ادولك ياكضا أيضا

اللاا ياي وا يواافة والددااار وال  ااا  وكااا شااعر   

كم   لم ادك ِي اكبعك زم  مي ال،ب اي   كدَت ادب واش

أماااا اد   كدااااَت العااااي الداااامار وا يح   . م وماااااار   

الش ا  وا ول ار   ادمدع   الكقط ما اقع عل   م   ماي 

ملااااي    وماااع أزماااز كاااا ملااا  اقة ااا   كااااي ز ااااج 

معاا ح أو مااااات أو ساا اي  مككداا  شااظاما   غاا وَت 

ككلااة مااي الاا م   از ماام مالااك الداااي   أ ااة غعضااهم 

غال كا  غاللوم  غالب،ااق  غالشاكم   مض غك غ  شفقة  

د    غاااالمل   غالع،اااع   ماوااا و   ي اااا د وواااب ااا

عل  مالك    أذاقاَ  الاما   ايوَ  اللم م   وأاَت كدت

د عااا زاد أعااز     مدااخ    نااا الم مدااة   كاااات عايمااا

 ا واات اك،ام  مي كا م بل

نااا نااا   أمدااكا    ماا   ماااب   ماا   ماااب   ماا   -

   قاا    ق   و   ا      ملداي   م

كاااات الم مدااة غأ معهااا ااا    كلمااة ) ماااب(   وكأاااك 

أاااَت الاا ماب الام اا   ااع نااة  الاا ا ا   لاام اكااي ادااكق   ااع 

مكاااااي   لاااام مضاااامك أي زقاااااق أو شااااايع أو زاومااااة أو 

خل فاااد ويار  أشاا ار ل اظايااااك   عوفااة   كدااَت ااا كض مم

عكااااز   ق .ااااك  عمامكاااك  ممفظاااة اقاااا    مزاماااك 
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ا غ ض  علبة سكا      كا مدها سقوت   اع ما  وابع   

سقوَت مي ك    ما اواو مَت غالدااي وا شا ار   اقلاي 

و هك   أ ة الق   مدداب مد   ايمااد  واللعااب مدا ا ماي 

 مااك   عاااو َت الدااب واللعااي   يا  ما بااا  مخكللاااي   

 غااا زَت قبضاااة مااا    اااع الكااا اب الماماااا   ا ا  اااَت   

كم ا ملم مق ا  ،لكك الغ باغة عي ناة  ا ا  َت أك     و

 ال ا ا الضا ة غال ذملة   غبَت عي الاعع  

*   *   * 

م دما اسك قظَت  لم اكاي اعا ف أماي ساقوَت   كااي 

 داا   مقاا  د والا ااع مدااكي عظامااك ومفاواالك   لاام 

د   غم اات غ اا     لاام اااكلم  غ اا  الكاا اب  اكااةك  شاا ئا

الم واااي  والواا ي   كاااي  هاا   مدااكد اد الاا  مااا ط  

البع    عي الم مداة والخ ا اب المهلااي  ك  ا     ملااذ 

ي    ه   مدكد  ال  وغها الملاا ي والل اع والمكش  

؟ ال  الب ت؟ ك    الب ت ي سكعا  مدارالما ط   ال  أم

ااهاااي وااكهاا    و ااع . اا  المدااار سااكةنب الاا  أماا  

المدااا    وساا   ع الل ااا ساا ول   واااأيق  وي ااااي  

ل  افدك  واكةك  مخاح الل لة الفا كة كأا  سكدكمع ع

كاغاي  ويغم   الك الم ت  اكةك  غأاك لم ا،اا مداة 

الل لااة البايمااة    واا   علاا  الاا ماب  طاااا  الدهاااي 

 لوالم مدة ا،  

 أمها ال ماب   أمها ال ماب   -

عل اك  لقا  قا يت أي   ا،الع  وا ب عل     و   

  ال  ا غ    خفت مي نةا الق اي 

  أس عت غالد م  
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 1919و ى 

 
 مي ملماعة "الامشة" 
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 ل لة ماط  

 ترمجة: فائز يونس
 

مازالت ا ش ار كما غلغ وا هة الفد ق  واياق   ي اا    

عامااا غ  ااة اسااكقبا  الك سااع والواولااة والخزااااة    نااع  

غواقك  الشخ، ة الكاع  ل  أ  ج  قط نا الةي اغ      الفد ق

يقاام  أطلعاا  علاا و قااك   هااا غايا اااب    اعاماااداولهااا مداا  ال

الغ  ااة   غ  ااة ادااكدها القااةاي   ااع  داا ق ي اا ي   كاااات 

اماي سا م مي  قاط   إاا    معكقا  أي أما اد غ ا   ممكاي أي 

مق،  نةا الفدا ق   قباا عا   ساداات أمضااد كااي مداز    ا    

واآلي مما   ا  غاعكبااي  إما   ممواات ذك مااا  الم ما     

الاسا   واللماف والف ا  الةي لوخكا  غقاع  ألق  اظ   عل 

ك  اا     ي ااع اظاا   قلاا  د  شااان  واااي  اماا أ  شااب  عايمااة 

معلقااة علاا  اللاا اي   كاااات الماا أ  )مااايل ي ماااا و(   لقاا  

شان نا  ع عا   أ ا م   كااات م ا ماة م اغهاا ال ا ل اة  قاط   

نع ا     ااكم ت   لماذا ااكما ت؟ كااات أ ماا اما أ    

مالها ملعا . ف ال  ا  مماماي مالهاا كالاةغاب   وكاي  

 غ  ااها ااكم ت غدبب ملا وسأم نة  الم ا    نة  ال،ااي  
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شعر مدي   ال  ا ندا مع ع غ،اي  ومي أ ا وااي   ! 

نااةا أ ضااا   إذ  اااا    مكولااب طااب د ومزماااياد وذنباااد وااساااد 

 وغ كاااد  ! ااا   مااي س شااايك  الغ  ااة نااة  الل لااة؟ كااا ي مااي

كاي   ااهم  م عااد وادى واما  ولااي واما    ناؤ ر الدااي 

مم زوي غعضهم غااساوة ا ااى ولااي العا ي وا سام  قاط   

 ك  مق بك  وأ ا ج مدهاا علباة الداكا   والكب مات  مام   كا  

مةك اا    اأغو  وأغلك المق بة الكع لم اكي اماي أك ا  ماي 

ي مخشا  طقم م قة ذقد  ومدشفة وغ لاما وع   ككب   لم مك

ساا قكها    وااا الاا  الخااايج وناابط  ي ااات الداالم وأوااب  

عل  يو ى "شايع ال ش  "  أك ا  الشااايع از مامااد  اع 

غاالعق ر  اضا  العاومة   العاومة المز ممة نع ا  ا  

والملاا ي والددار وال  ا  وا طفا  والشااايع والق،ااي 

والخ ا ااااب والداااا ايات والكمام ااااا والمااااااات واللاامااااع 

 داي  و   أش ار أ     والم

مااا   مااا   الااا  ماااا امااات اغوااا  مكمددااااد   كااا  مةك ااااا    

مةك ااا  الملاا  والما     ااا  مدااي الككاغاة ناة  الل لاة   مدااي 

 اداال ا ذك ماااا  الق ممااة الغاااغ     . م أيغااع سااد ي مد،اا مة

   نة  الل لاة سا ملقع  ا  د أ ا   ونمامها و ماعها وغ مانا

الا  سااغقااها   س ضا ب   شاا  أ ا   ومض ى غقعاد أ ا   

اهاا مداة  ومضفع لاااد .  اد علا  ناة  اللاماة الكاع لام مدكا ِ اكا 

عشاا ات الدااد ي   قبااا ايغااع سااداات كااا ت نااة  الم مدااة أي 

ع   اآلي َمم لَكا  الم اا  اقكل    وقكةا  كااي ملا   طالاب  اامع

 أمقا   وقكةا  كاات عةاغااا  أ اى ك  ا اد مماا ناع عل ا  أعبارد 

اآلي   كااام عمااا  ؟ ااااا  ملهاااا ذلاااك   ماااازا  ا مااا  ماضاااع 

زقدا غهةا ا غي مع نلا      ف غ ي أم  وأغ     أم  اقا ل "يم

.   عا لة مها ماة عاي المدوقاة"   لكاي أغاا  مقاا ل "كا   غاا 
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زقدا غ  مع نل   عا لاة مها ماة عدهاا"   لكدا  مكأكا  اي  أو  يم

شا ئاد ذا غاا    إاا   تدا  مقا عي م م ي عاماد   الداي ل  عم  

ويوماااد غأااا  قاا  شااا   اماماااد كأااا   اااا  ع غااة  عقاا د مشااع  

القلاب   مبا و مكعبااد  ا اد   وعا   اغضادات  مااذ قاساع مقا نا

والاع اا  ادكشاا  علاا   ب داا  وواافمكع و هاا    لاام مبااك  ااع 

مؤ    يأس  سا  القل ا مي الشع   أما مي ا مام  ااي  لا   

غهاة  اله ئاة مبا و للداا   إل ا  ممداداد   يأس     ار كل اد   وناا 

العاومة اكولب   اغاد مق لة  و  اغ  ل دت كةلك   نةا أمضااد 

ل اااام ي أو م ماااة   ااااا   مكفاااع  بااا   ماااا عاي لااا   مهمااااد   

ما اااى   لااا   مهمااااد أماااي    ي الماااار ماااار والاااةغاب ذغااااب 

والما ااى أمضاااد ما ااى   لاام مكاازوج غعاا  يغاام اااا  م غااب 

   كب ا   اقاع  اع عااقا عا لة كب ا   مداؤل ة  اي غالزواج   إ   

ث مك اب عل   أي مفك  مل اد مك  مداكو ع اعا ا  أ  ا ناا    غم

عااي   وأماا  أمضاااد مكاا ماي   وعداا ما مقااا  لهمااال "كفاكمااا اأغاا

" مل باا ل "ر مبعث مع كاا مخلااق يزقا !"   إالاب المزم 

أنلا    ممماب  الكا م   زاا مك  وي علام ناةاإا    ماؤمي غم اا 

نااا كلهااا   كاااي مملاام غككاغااة ؤشاا ار الككااب ك  اا اد  لكداا    مق 

َؤل ااى ضااخم   مهااا  الشااع  ومماااو  ككاغكاا    لكداا  مفشااا  مم

غاسااكم اي   إ   اااا  كاااي مداالا كااا مةك اااا  ال ام ااة   ماااذا 

 عا؟ الا  أماي ذناب؟ ماي شاكم ؟ أماي شا ب؟ أي  لام شاان ؟ 

اد! ماي يأ ؟ ماي ماات؟ ماي وأم اااد غعض أ باي الل ا   أمض

قا  ق ااا ؟ ماي اازوج؟ ماي اولاك؟ وأشا ار أ ا    َولََ ؟ ماي عم

ك     أك   غ اغة   كاي ق  ماأل الب ات غالككاب وا وياق    اع 

مداطب الداا ة وكاات الل ياي وامت الدلم و ااق ال  ااف 

واماات المف وشااات و ا ااا الاا و ب والمقا ااب وال،اادا مك   

الككاب امؤكاا  لكمد اا اآلي أك ا  الدااي أم  اقاا  لا ل "لاا كااات 
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غ اااااة"   كااااي مخواااا  اااع الشاااايع غااابطر وااااؤ     الو ماااك 

مز مم  والاقت قب ا المدار   أع ا    م،ا  لهاا ماي البشا  

مداافامة علاا  الشاااايع   كاااي مااكفمي وممعااامي كااا شااعر   

   اش ار ك  ا   اغ ا ت ماا عا ا ال  ندا مدة زمي طاما لم مأتِ 

 ايات ك  اا   وااااي أك اا  و  شااعر . اا    شااايع ال شاا  ل ساا

كاات م م  ومشاان  البشا  اخاكلط غماا مالهاا ماي ا شا ار   

ونااا غعاا  نااة  الفكاا   الواملااة مااي الغ اااب  لاام مااأت الاا  ندااا 

قاوا اد ملهاا  أو مداا ماد     ل قكاا شخ،اااد و  ل مقب ااا أماا اد  ! 

كاات الفك ات اللم  ت معب ي الشاايع  ماعاات  ماعاات   

ممكي لل  ا أي مع ف غأي  ع نة  الا ا ا  ك اات مداداوات   

 عل  نة  ال،اي  ما لم مما غم مدة كب    كهة   

"ااا   أمااي ممكااي أي اكاااي اآلي )ناا  ( ذات البشاا   

اهاااا ل دااات إالدااام ار والع دااا ي الداااا اومي؟ ماااي مقاااا  

مكزو ة اآلي؟ سككاي وا  ة غ مباة  ا اد أي ألكقاع غهاا   

اهااا إكبااا   الكم ااة   لكااي مااي مقااا  ساا دبغع عداا  ذا  أي ا

سكع  دع؟   ا   اين   لق  اب   ذلاك الملام وااقضا  مداة 

 أم  غع  "  

اوااو م ككااى ي ااا ضااخم الل ااة غككفاا    لاا   ل ماا  

مش وع ما   لق   اار لا مأل مق بكا  غالككاب مام معاا    إاا  

مها  ش ار الككب غق ي ما اها  اداار ناة  ا ماام وضاع 

مماب ال  اا  معااق   الخما    غقا  ماا الماك اج  غق ي ماا 

مدكو ب المماي أكا  الشع     ما  ت وس ايات أ      

امع  ا و  واغا و معباأ د غالدااي  وزع قهاا م،ا ب الدااي 

علااا  يوااا فع الشاااايع غالااا واي   كااااي مقواااع الو ماااك 

أعم   الشاايع الضاخمة غ ي مدقبض ال، ي ضل اد ماياد 

ايادامت  اع ع د ا     ف فاة ومزامماد الداي   لكي غبوة 
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غبوة الام   و لاا الباا   اع الاك اللمظاة  قاط  ! غبواة 

غاالخم     ةي طا ماأال  نا كاام الا  كأاها أك ى مي اشا م 

ال كاك ي والمعايح مضار  ماي الا ا ا   والغبواة الكاع 

أماا  غهااا مدااة ند هااة زاملكاا  علاا  ماا ي غاا     اقكممكاا  

الم،ااااغ    الكآغاااة والهماااام   كلماااا  اااار المداااار أشاااعلاا

وا ضاااار  غ دمااا الداامار اااز ا  عكمااة و لمااة    َمَداات  

ساامع  أغد ااة مزمدااة .ا ااة مااي غع اا    كاااي الداااي الدااع ار 

والكعدااااار مخكلواااااي غبعضااااهم   ممغااااا يوي غعضاااااهم   

    ع م اا ناة  اللمظاات مشاع  أ  ا اد أو أزوا اد ممضاي 

 وكأي طاقاد م م ماد معك،  قلب    و ع م ا ناة  اللمظاات

وااما غقلب    اأ اة  –ل   غع د    –مدخ ط  ع غكار غزم  

اياعاشاااات الفااام غأماس دااا  الم نفاااة   واااا و  ااااااق   

ا مزاي والعةاغات ا ق  ع أذا     عد ما امكضد  الغ غة 

 لطورانوالام   مكةك  )يا ي الكآغة( للشاع  

 نا   لق  ناج قلبع م   أ   /  ع  لا  مخف ة/

مااا/ غ وماااة   غكااا ا اقاااا    نا اا  يااا ي  ااا ي كآغااة

 غخفات/

 ويومع اوفا  اق اما ات/ ذلك المزي الخفع

ع م اعع/ مكأو   ع مكااي ماا   مكااي غ ا  بلغكا ن ور   ق

 معلام

 كلما يي   ي ذلك المزي/ مكفا  غشعر ما

 وأاا   أشبع مي الدماع غكلكا إذاع  

اباا و اماات ضااار الم،اااغ   وم ممهاام و ااا  الداااي 

مككئبااة   عداا ما مفكاا  مل اااد    م،اا ق اااا   ال،اف ار مكفهاا  

اسااكواع أي معاا ع أيغااع سااداات  ااع نااة  الم مدااة الع ممااة 

اللاي والمكلاااة غاألى لااي  اع .يم واما    ناة  الم مداة الكاع 
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قكلاات الداا اب ومداا ي ماا  اي والمم،اا  ي   كاااي مخوااا 

غكمهااا وشاااع مة غالغااة وكأااا  م ماا  أي مدااف  أمزاااا  علاا  

   طااف غةاك اا  "يشا  " مف ااي اآلغاايل غ ط شايع ال شا  

البوا الملها   اع ناة  الم اا  الكعداة   غواا يواماة َشاَغلَك   

عشاا  سااد ي  وي أي مدااكو ع ككاغااة عشاا  واافمات مدهااا  ! 

كاي مقا   شخاص ك   ميل "لق  ككباتم يواماة      "   كااي 

مكةب أم اااد غا وي شاعاي مدا  أو اعما    مضا   اع ط مقا  

اقى عد  اه    لاة   كااي ممغكمااد مشاع  غدامب و ع ا ك  الك

الاا    امخاا م  وغالشاااايع وكأاهااا أ اااعم سااا ار الكااى مااا  

 –عدقاا    م دمااا ممااا الل ااا ساا بك   أك اا    الل ااا الشااكا ع 

  مماؤاَمي  اابا  أغا اد   امل كا  الغام والكلااا    –كاام أ   اا    

ة   أغاا  كاي م   ال ا ا أك   إ  ماد مي ويار عامداا  الشفا 

أمضاااد ضااع ى الب،اا    الداااي مِ مماااي عااي .غااا هم ا ماااا  

وا مااا   والاااةنب والاساااامة والقاااا   إ   ااااا  ناااا ويب 

،لع   كاات عامداا  ادكق  عل  أاى كب ا  الضعى الب،  

ندا  كلماة واما   امعب ا  غالضابط عاي  تويم  عي أم    ل د

 الغااام الاااةي مخاللااا  اآلي     شاااعر وكاااا شاااعر  اااع وقااات

  أشاااعاي الااا ا ا  يوا اااع ط   ورانوامااا   ! اللهااام إ   أشاااعاي 

الق،ي  الفلدفات الكب     ادكو ع أي اع ف ما نا ومااذا 

م ماا ؟ لكااي لاا   ا ماا  كااةلك   إااا  نااا الااةي ماا   ا شاا ار 

علااا  ناااة  ال،ااااي    المااازي غاااا  مها مااا      مدكظااا  

اسكقبا د   مأاع غ وي ضلة أو وخب   غك   ع مضا ا  أم 

س أاع  ع المال ي   ض ى وف ك الا   غ  م اار    ضمك 

اد و      مأامااو  اهاااياد    واا فاد و  شااكارد    معاا ف لاا  د 

   مأا اا  أمدمااا كاااي ووقكمااا كاااي   مفاا د    أيضاااد و  ساامارد 

وعد ما مأاع  ها طا اي   م مم   م دماا ملكاما  م اا ذلاك 
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ة ذك مااا  المزي  ع م اا ناة  ا مدا ات  معكاى علا  ككاغا

اماات ضااار الم،اابا  الخا اات   الماازي ماااقال الااةك مات   

نااا وملانااا   كلمااا أي   علاا  مهااا أمقااال  ااع أا داااد مهااا  مم  

 لالم  ااة  الةك مات غبالةاك   أ

 نع لغة   أغد ة ما   وات شلي

 شكا  أا ي   مد   ما   مش  ة و. 

 م ث   أ ي  كدهها

 ولكي يومع ابكع معها م ياياد 

ماي  ااق اللدا   –م،ا   لة غد عة  ومكولع يغب أي 

ال  مشه  المار ونا مل ي غه ور   ماار  –أو مي عد  الضفة 

الده  ممما اإلاداي المغكم الكل ا الا   ا اا الداك دة والها ور   

مغاي شااطئ  –م ا م م ي الل ال  ا  ا    –لكي     الل لة 

لااة   لااة غالداااي أزوا اااد أزوا اااد   مكشاااغكاي علاا  ضاافة   

الكئ ب   قبا سداات كااي مكباان  ومكفاا   غام اا    أماا اآلي 

ناؤ ر  أك ا  ،اي مخلاا مدهاا   ااكاغا  ذناا  وااا نا ل ماا 

مااااأااي؟ الاااا  أمااااي مااااةنباي؟ لماااااذا ناااام  يالداااااي؟ مااااي أماااا

مدكعللاي؟ ك ى   ممات غعضهم ونا واقاى علا  أق اما ؟ 

الدداار  ما كا نة  الد ايات الغف   ؟ ل   عدا   غا ي كاا نااِا ِ 

 – ك اااات واداااا  وعاااااا  وأياماااا وعلاااا ز  –الك  ااا ات 

مضااي واماا  مضاام      مملااك مااي كااا أياضااع ر الااسااعة 

نة  مكا اد م غعااد واما اد   لا   ساا  ياابا  الاةي مكدالم  غ ا   

ل ةنب مي  اي  ال  الفم   الكازم الماةي مخا اة أي امدا ق مدا  

ي ندااااا   لماااااذا ي الدشااااال ي ك  اااا وإاقااااا   القل لااااة   مقالاااااي 

اضو غت  أماا  الا ا ا نكاةا واماكألت  غالل،ااص وا   ااق ي 

والممكال ي وا وغا  وقوااع الوا ق والمقاام مي والغشاشا ي 

والقكلااة والمامدااات والددااار الما دااات؟! إذا اسااكم ت المااا  
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عل  نةا المداا    ماا الاةي مم اَلا ؟! اولاع وااب الموااعم 

كاااي ا ز ماااام   هااا علااا  المدكشاا   علاا   ااااابع الشااايع   

أشاا      كاا    ماااا إذا مااا القمااط مامااااد أو ساادةد أو ق ااااد ماااي 

الزماي ولم مبك ممة ماا مؤكاا وكااات الملاعاة    شاك وقكهاا 

أي اإلاداي سا أكا اإلادااي   و شاك أمضااد أي إادااااد ضاع فاد 

نزم د م ل  س كاي أو  مي مؤكا!!  و  ل  أي مق،  مشا غاد 

  لاة   ناا ممكااج الل لاة اي مشا ب؟ أ اا     خماد عل  شاطئ

لكاااع ملكهاااب   الااا  وملهااام الككاغاااة أك ااا    مشااا ب ماااي الاااك 

المشااايب الخا كااة الضاا ار والم  اا   للخ ااا    مااي الممكااي أي 

امو  الدمار أمضاد   س شان  المو  والداي ماي ويار ز ااج 

وا هة المشا ب   ووساط نمداات وأافااي المخماايمي  غا ي 

واَفَ  س كاي   سا فك    كا   ومبداو   ااق    عة مي الخم 

ي كا ما مخو  غبال    مك  لاا لام ممداعف   الواولة الدظ فة وم و 

  ال  غشعر   د دلا   ا ت وناةمااات الداكاي  ال ملا ي   

ك اااى مااا  داي   ك اااى ممكدااااي كؤوساااهم   ااهااام مااا  ئاي 

أمشاااارنم غاااأو    عاااة   ذلاااك الداااكاي والضااا ار الخا ااات 

  شاالاااد أك اا  واافارد مااي مااار ابااع ز   مم كاااي  ااع الاادف

وأك   شفا  ة ماي ز ااج اقاع   ماي  لاى الاا هاة الز ا  اة 

للع لااا  ا شااا ار   ق قهاااا وكب  ناااا   المااازي والامااا   كساااك

والخماا   ااااقال أقاا م الااةك مات   ذك مااات أيغااع سااد ي مااي 

الشقار والمكاغ     ال مالة امةمب أمضاد  ل   أمازاي ك  ا     ماي 

ي مبقااا   الدااااد مكااا  وقااات مكاااأ     الماسااا ق  الممكماااا أ

المؤم   واللامات اللم لة وال مكاي الخ ب والكاأي الشافاف 

وأاااااع المشاا وغات والك سااع الااام   الفخاام و فر الماا  أ  

الكه غا  ااة ووااات أم كل ااام المفعاام غالكأونااات والمداا ات  

كلها امفز الخ ا  وا       ابعاث ذك ماات ال اام ا و  ااغضاة 
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   الل لة س قكع  مكاااد قا ب الاا هاة الز ا  اة  غع ا اد عاي م ة

اا    ساا  اقب  أولئااك ا شااخاص الااةمي مكعقباااا  كااأاهم عمدم

الداي ونم م وماي ومغ وي مي م ث   م واا  أو مشاع وي 

غاا  ونااا  ااال   ااع اللااااب اآل اا  المعااكم مااي الز اااج   كااا 

لم ك  ا    مدهم مغة  الدا   غاالاا  غامكا    الغاماات  اع ناةا العاا

والخوااااات الكاااع اقاااا  إل هاااا أك ااا  غك  ااا   ! الخمااا   امشااا ع 

البداطة  ع افاي ا شخاص الااساعع الخ اا    العاا الدا   

وال،علا  م ق،اي معااد   س شا ب قلا  د وغكمهاا   كلماا غا أ 

اماا أ    أو    الشاا ب اسااك قظت  ااع ذاك ااا  أو  يكلااة   أو

   ملااب أي سا كاي    أو  عاا ا  وساقاط ون مااة وق،اة مااب

اكاي  لداة يا عاة   ا كاا والوعاام لا   غشاعر ذي أنم اة   

كلما اأكا واشبع أك    كلما از ا   ما د   الخ ا  كاا شاعر   

 ومي     ا  ل    مداوي  لداد  ! 

اقك ب مي   لة   الداي أزواج أزواج   ناا  قاط كااي 

ذكاااياد وأااماااد   وم اا اد غ اادهم وناام م وماااي ومل ئاااي   

  عاا ا   وع ساااااد  عشاااقاد وعاشااقات   اد وعلااا زشاا ا 

وكا امد ي مدهم قا  الك،اقا غبعضاهما واازلقاا امات أذيع 

غعضهما  اف الب   أو  ااف اآلف المخااوف ال،اغ    

ا       أما ناا  كااي وم ا اد   وكاا ماا كااي وم ا اد ماي 

ط   أو شل   أو المة مدبب لا  ا لام   ومكا  لاا كااات 

 اي غا  مزا  لم مكي ل هلاك   مزاا   كا ا ش ار أزوا اد 

 كوا    بلع   ممكي ا   د  أغ اد  !

كا شعر  اع كفاة   الم،اا ب والمآساع والماات والقكاا 

والاغار واللااع   ووم اا  ناا ناةا المداار  اع كفاة أ ا     

نا أمضاد لم مكي مما ي  مبعاث مزاا  ناةا   مداكدل  غالبكاار  

 لكي  وي   و   
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 و  الها مةماذا  نا  أمكها ال 

 م ث   ضفاف و  قاع لك

 ال  مك  أغق   ان د غك

  لة غاقم علا  مالا    الموا  زا  ماي م انا  قلا  د   اه  

لكداا  لاام ممااا شاااطئ    ولاام مهلاا     البشاا  اغ اا وا   وناام 

مكغ  وي  وماد   و انهم إم َمت  مي ذاك ا    ناا لام ما نم   

مكاي ق  ي.نام قاب د ونم   م   وي انكمام    ممكي أمضاد أي 

ولاام معاا  مكااةك نم اآلي   ناام أمضاااد لاام ماا و  و  مكةك وااا    

 م ااع الداااي إذي مماااااي  ااع مداااب غعضااهم الاابعض   أو 

لهاا ماي ماا ااهم أماات  ع د وممداغاي عل  أاهم أم ار   . م 

طامااااة نا لااة   كااا شااخي   هااا مدشااغا غدفداا   قااط   لااا 

لدااامار   كفااااا  م عااااد أموااا ت الاااك الغ اااام المكلبااا    اااع ا

كداا ب مااي الو اااي  شاا ة المواا    عداا نا ساا خلا الشااايع 

ومو ااب الكمشااع    لكممواا  إذي   كاااي مماا  وكااأي نااؤ ر 

الداي ق   علاا مي يأس  يو فاد مد  وي عل     نب ات  يما  

غاااي    وغاا أ المواا  مكداااقط ااعماااد  ماام مااا لبااث أي نوااا 

ايب كااي قا  ابلاا غزم اد   وعد ما و   افدا   اع أما  المشا

اماماااد   لاام مكااي مشاا غاد  خماااد  لكااي م  لاا  ووا هكاا  كااااا 

 ةاغ ي    ل  كما كاي مداي   ويا  وات ااهمااي الموا  

م اعب سمع    المو  مزم  المازي مقا د   أي شاعر  اع ناة  

الاا ا ا أك اا  كآغااة مااي المواا  ومااي شااايع مبلااا ومااي قلااب 

ممدا  قوا ات  وم  ؟ مدة زمي غع   ونا م،امب الاما    

المو    كا مدهاا ناع ا  ا   وم ا     لكدهاا عدا ما ادهما  

عل  الو قات ادهم  ملكمعة   اشك ساااقم ك  ا     الا ف 

معها كا ما كاي وم ا ادل أوياق الشال  الام ا    ق،اواات 

الاااايق  العشاااب ال ااااغ   أعقااااب وعلاااب الداااكا    أعااااا  
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ط غبعضاها الكب مت  و. ف ا ش ار المهملة ا  ا     اخاكل

واااةنب   اااةنب واااةنب   ويغمااا اهاا   الم مدااة غالوا اااي 

أمضاد   نةا نا سام  وقاا  ا اماا  وا اا ماج   الموا  ممدقاة 

كااا مااا كاااي وم اا اد مااي وم ااا    لكااي المواا  معمااك وم ااا  

 نا   وم،ب  البكار غ   ممل  م 

أقبا الدا     طلب قد دكع غ      اسك اي ال  ا عا  اد   

مخفااي  م  ال  الداي عبا  ز ااج الاا هاة وناعاو  الدظ

وممش وي أافدهم نداا ونداا  وقا  غ قات يؤوساهم غا ي 

أككااااا هم   وكلمااااا أمعااااي الدظاااا   اااا هم  أماااا  غالملااااا 

وا شمئزاز أك    وشاع  غام اا  أك ا      معا ف لمااذا 

مااك والب نااة   از ا   مباا وي لاا  علاا  نااةا القاا ي مااي المم

د دكاااع الب ااا   علااا  شاااعاي  غالامااا     وضاااع الداااا   ق

الواولة   مأل كأس  غعللة وأ  غ   اع  ا ا  غأسا ع ماي 

 ذلك   أ  ج   ك   ويا  مككبل

"مي أكاي أاا؟ اادع وم     م لع م ا قو   المو  الك 

الكع ادقط عل  وفمة الده      ابلا ش ئاد أو مكاااد   ااداع 

مار  ااق ماار   والماار   مبلاا مااراد   أشاع  ااداع أادكب ك

كدتم وم  اد طاا   مدة وعش مي عاماد   مدة وعشا وي 

ي مامااد = ما اة وعاماد = ادعة . ف وما ة و مدة وعشا 

وادع . ف و مدما ة ساعة   وممكي أي اكاي أك ا    لقا  

أمضاا ت نااةا العاا   الها ااا مااي ا مااام والداااعات وم اا اد   

كدتم م ابوااد غكاا شاخي  لكدداع   اشاع  اي شخ،ااد ماا 

    انمدع المازي الغاامض ملا  اد   ااداع   اكاا  ايابط غع  

أاع ف عل  يومع   أكا  أي أ ق نا    وي أي أ هام لمااذا   

  ع مخ لكع م ادل طورانلق  اهض 

 ما نةا ال،ات؟
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 ما نة  الدغمة البع   ؟

 م ث ماقال شعايي؟

لاا   مااي كلمااة اعباا  عااي ا مكاا اق الااةي ملدااع قلبااع 

مكا  لقواة ماا أي اشاايكدع    الل لاة  ممكاي  و اايمع غلهب

وما اع واباا   مزااع لااا وم ا ت   ا غد ااار ل دااا مخبااال ي 

عداا ما مم غاااي القوااط والكاا ب  ! ااا   نااا مشااع وي ناام 

أمضاد غالام  ؟ المشايب مز مماة   وناع ااز مم أك ا    لاا 

لاام اكااي . ف الغ غااار والشاا م مي والمدكااا مي والمماازوا ي 

 مشاايب وماااات الا ا ا؟ والام  مي أم الدا   مي كاي سا مأل

م ااع عباي  عي قفز مكااوا مي نةا ال وا ى الا  ذا    

سااابكع م اااا أمااا ي   أمااا ي م اااا أمد داااع   أماااامع مكشااااغهة 

كمباااات المدااابمة   والف،اااا  والشاااهاي ااااأاع وامضاااع 

أاكظا   دعمكعاقبة   المار والهاار  قط نما اللةاي مكغ  اي   اا

أشااا ا ع مفااا    وم ااا  ل شااا ئاد عظ مااااد   لكاااي   ماااأاع   كاااا 

الاساااا   والكاااأي وال،ااااي  و  شاااا  ا ساااداي و    أشااا ار 

 أ     " 

ا كاا ع كأساااد . اا    أشااعا ساا كاي    ألقاا  اظاا   علاا  

الخااايج   كاااي المواا  مهوااا أغاازي مااي ذي قبااا   عاااو  

 ا اكباب عل    ك  ل

"الل لة سأمضع ال  الفد ق الباي    وازار الدااي ال،اف ار 

ف       ااي اا  ئدع  اللهام إ    سأ ك  أمزااع ا ك   مدها وم

 م   الد كاي    إادع أسكشع   ع الد كاي  لة  اما أ    لاا  

ذك مات ا عاام المد، مة لما كااي مكاااع  اع ذلاك الفدا ق 

العك ك المق     مك  لا كاات الغ  ة  ا ئة   اي قلباع غااي    

فاائ     مدااة أي ع  ااتم افدااع  وقلبااع كماقاا   مشااكعا ومدو

غال ماا     ئمكى عاي ا شاكعا  وا اوفاار   وناا اآلي ممكلا
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 ا ااا   ااالع وأعماااقع غاااي   م لا ااة غم ااث أي ال لاااج إذا لاام 

ساكهوا ك  فاة  –غا  أ اا  يماب  –ادقط  ع أي غ     ااهاا 

عل    ا ب قلبع وسكلم اع مك  ال،با    كم ناا ممازي 

ا  ومؤسااى أي أقضااع امبااع  ااع  داا ق ي اا ي وغاااي  كهااة

  كاام نااا مؤسااى؟ أاااا  وي أي أ اا  أماا اد غلاااابع ملاا م  مااع

 ايغكاي! ما للعلاب   كام غاا ي أي أعا ف  و ا   لكي م ي

عااا   ا شاااخاص الاااةمي مالااا وي اآلي   والاااةمي ممااااااي   

والةمي ممقكلاي أمضاد   وأولئك الاةمي مكلقااي القمباا أمضااد؟ كام 

 مي ا شخاص امف  الام   قلاغهم م لع؟

 ي مأاعممزادع م 

 وم ي   ملعر   مكعقب  قلبع

 نا ماد ندا وندا 

الل ا ممضع غو ئاد   وش ئاد  ش ئاد اخى الزمماة ومكفا ق 

ااكاي  وال ملاا ي  اا ا اد  ااع  الداااي   وغعاا  ذلااك مدكشاا  الدم

الشاااايع وناام ممعاا وي أافدااهم أساا ا اد عل هااا   مكق ااأوي عداا  

اللاا ياي   مكبالاااي علاا  كااا شااعر   مب،ااقاي علاا  كااا 

   مااا الااةي   مفعلاا  ا لاام غاإلاداااي؟؟ عاا   الداا ايات شااعر

مكداقي   والمشايب والمااات اخلا أك    أك     الم ناع 

وكالدماا  –والمداي  نع . ا  ماا امقفاا اغااغهاا   وماي مام 

معاا  كاا شاخي الا  وكا    –والةغاب والو ااي والبهاا م 

وعش    مدكش  غعض العمد  وأ  ا  الش طة  ع الشااايع 

يواافة وا زقااة المظلمااة للدااه  علاا  شاا ف وعااز  وا 

الم مدة   الم مدة غااات سااكدة ناما   وكأاهاا قا  غ قات   اع 

 مأام كب    أم ام انا ق  ذاغت   ع  ضم لة    اها  ة  ؟

أاا .   مي غقع   سأاولك  ع كدى الظ م وال،مت   

وكب  م ملفها الضباب  س لفدع مزي ملها    ذلك المزي 
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     سا  المب   ونا ما   أملك   !" الةي لي مب

أغلك   ك     ا كا ع كأسااد . ا    اظا  الا  الخاايج   

ي ااا واماا أ  الكفاات  أذيعهمااا مااا   ،اا ي غعضااهما   

ا غد عة أمام اا    ونماا ممكم ااي غمظلاة   وماع كاا  م  

كاااأي كااااي غااااي مزاااا  مب ااات ماااام د مكعكااا اد أك ااا   

ةي مدااكمم اماات والااةنا  مدااكب  غاا  ازار نااةا العااالم الاا

 المو   
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 شظاع 

 ترمجة: فائز يونس
 

اا ااا  غخواااااا  وااااب الداااها الفدااا   ممخل فااااد الم مداااة 

الااا  م اااث اللقاااار  – وي أي مكلف ااات  –ويار    إاخاااة ط مقااا  

ماا مفاكي و والمل  والك اب والك   والا مايغالدمار والشل  

ونااا مملاام غدزنااة مقااام غهااا     مدااة أماا  غع اا غاا   ااع الوب عااة

ا  مب داة  وناا   م ما  أي لام     ط ااي أشاعاي العشاك ادا

ها ندا   ع سمار الم مدة   ااش   وا ي  يغام اي مزاااد ممولِق

مغما  قلبا    ااولاك  –كمزي لمظاات الاا اع غا ي عاشاق ي  –

اماا ذلااك الدااها لعاا  ماااع الفاا اق ولهفاة العداااق ويعشااات 

ي العشااك ال ا عااة   إااا  كم ااا اماا أ  القمبااا املهماا  غعااض أشااعا

مبلاا    اعاا ف وقاات المخاااح   مخاااح الااا      وعداا نا 

سكمكزج م اي  ال ماع وال، مات الملدااة وا سا اي الكاع 

امأل يأس  مع غعضها   عاشك واا ع كب ا  ناا   ماةوب  اع 

كا مل  وذي  ا اب عل  ساو  ناة  البدا وة   كاا ا لاااي 

ا اومي   إااا  العاشااك ا كباا  از نااع واكماااج  ااع ع د اا  الداا

والمفكاااي ا وماا  علاا  و اا  المعماااي    م دمااا مهاابط عل اا  
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اإللهااام  اغاا و ا يح كاا   ملعااب غهااا علاا  ناااا    وم دمااا 

ملكااا  ا افعااا  قلباا   اااي الغ غااة والضاا ك ولااة  شاافا ة أمضاااد 

اخااكلط ل ماا  غبعضااها   م دهااا   معاا ف مااي أي ابااع اكفلاا  

لشا   ماا و غة قاملاة ممك قاة    ماع  وا وي أيح مزي مل

ي عااار  ادكاي ماألى اإلادااي وما كي الا  الاةك مات الم كاة   

ا عاااار ذلااك الكلااب ع ل ايماا  نماااد مقاا  د   ألاام مدااكمكلااب  ااا 

الاك الل لاة؟ كااات ل لاة  اع الم اعع غالكاألم والخااف ق،ا  ا  

غاي     وكاات لمظاات الفا اق عاي ) ا مي( ماا اازا  ادابض 

لماااذا نل ااا   اا مي؟   ماا يي   كاااي عاااار  م ااة  ااع قلباا   

وأا ي ذلك الكلاب ممكاع ق،اة عةاغا  ووم اا  الاك الل لاة   اي 

مات مب  ذا  لَهمَا مأسا  أكب  مي الشاع    لاةلك غكا    ل لكهاا 

  ج مبمث عي ذلك الكلب   كااات ل لاة اداار غاالب   والموا  

   والماازي والشااقار   لاام ملاا     وإ   لكاااي أيقاا    ااع   اشاا 

غاعك    مي ونا مي ممكلك كا يقة القلب نة     ع الك الل لاة 

ل لاة  –   و ع الاك الل لاة  غل ل  المو  اماماد   وقع ط م  الف ا

ا   –الف اق   انم  المازي والما ح واله ااج معااد   . ي لام مَعم

كما كاي وقكةا      ما مض  كااا معاد   كاي غم  يوم  مض  

ااا  ملا   لمام وعظام   .ااةا  كااات  غا مااج المكألقة   ادع

اشعاي  اماي غوعم قمبَا   مي ويا مة شع نا ولااي ع د هاا   

كاااي واا مقاد لكااا إاداااي اقااع الداا م     أمااا اآلي  هااا أساا   

   كايالام   والشع  والب    والد كاي    غ ا مضمك أقا مما 

 ومكم ب أقا  

الاقاات مااا غعاا   هاا  اهاااي يغ عااع   ونااا ممااث الخواا  

 عاد غ وي ااقى   غعللة   م م  أي مبكع  ولا لع   لمظاات مد

عي وخب الم مدة وضاضا ها   مدة ال اام الاةي نل اا    ا  

  مي ومك  ال اام لام املهما  الاك المأساا  أماة اشاعاي   ما  ما   
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وأي اا  يغوااة عدقاا    ناا  م كااا اللداااي الكااع ااواال  الااك 

ماا   لعااي  الم مدااة المدااكااة غةك ماااا  الم ماا   الكعدااة   ألااى

ذلاااك الماااب   اعكاااا  اي م ااااا  الماااااات لااا  د   وااااي سااا مع 

يوامة   مدة شاه  وناا  أي غ   قا ي عل  اامام ق ار   الكد  

لاام مدكاا ِ مااي يوامااة )م افعااات وذياااغ(   مكاا  كاااي مكقاعداااد 

لز ق ار  أمة يوامة غدهااي واما  ول لاة   دنكةا؟ قبا ذلك كاي م

   والم كااب الااةي كااا ق،ااة مااب وااايت اااةك   غق،ااك  نااا

كاااي ممملاا  الاا  م  ااأ ملهااا  قاا  امواام   لاام مبااَك اآلي ممااة 

مدكقبا و  ماحم   س م ا للداعة الكاع مكادف    هاا  قاط م اا 

  اا مي معاا   كاااي للماازي أمضاااد لاااي غااا(   وقكمااا كااااتي)زو

   . 

لق  و عها مفاِيقاد   لم مع  للم ا ك غع  ذلاك أي امزنا  و  

    قباا اآلي كااي قلبا  م اعااد للا قي لدلام الدمار أي ااكأل

كغ  ة مز ااة   يااها غالم اماا  اا قي   هاا ملماعاة ماي 

الفك ات العايمات  ! أي مدظ  يا اع  ا ب   ماع كاا  واا  

مخوانااا كاااي مدااكع   امااك   قلباا  و اايماا  ومكماا ي مااي 

أمزاي الماضع   مي الةك مات الم م     ماي  ااف الل االع 

لمكاغ     أمة قا   ا قة؟ لم مَع  مهااب مكا  القا مات المأل  غا

المات    ل َممت    عل  ا قا سككاي م كة شاع مة وساط ناةا 

الدااها اللل ااا   لااا قضاا  امباا  ندااا  داااف الاا م الزناااي 

الب مة شفان   وسكق م ل  الو اي مأاماد واغو   غظ لهاا   كام 

بهَِلااة ي   ااة أ دمكهااا   شاااع  ممااات غاا ي أمضاااي  نااع مم

عااة   كاام نااا  م ااا     ممااات  غااا م قاا    اضااولع الوب 

وسط ِساايم مي شقا ك الدعماي   و ع اضولاع  نةا غاغات 

عاااي اا  مااا  الق،ااااي الفخماااة والمدااااز  الداااامقة والقباااب 

والماااآذي الشاااانقة   يا  ممدااا  و هااا  غاااا يح والكااا اب 
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وشاااقا ك الدعمااااي   مكمااا ن ومكااا م ج علااا   هااا   وغودااا  

ع الب مة   واع ت الا  يأسا  اشاا  واطئاد الزناي والمشا 

مااااا وأ ااااةت اكعااااا م  ااااع  ا لاااا    ا  اااا     العلاااا  مهكااااز 

مك اق،ااااد   اهاااض و واااا غدااا عة   مااام غأسااا ع   الزنااااي 

اددمك امات أق اما  أك ا    لقا  اغكعا  عاي ضال   الم مداة   

ا ش ار الم ة واللاما   علا  الدااار  اع ناةا الداها الخاالع 

  لكاا شاعر معداا    الملا  ال   عل  طلب الا ا  والمعدا  

والو   والدمار   إاها لمعضلة   ك   وي م ل   اكم ناةا الهام 

م ااهم  وي أي مكاولاا الا  شاعر   امدا  لاا مو ا    ساأ  

افد ل لماذا لم ادبت لإلاداي أ دمة؟    ل    ا زاد   عدا نا 

س مش  يأسا   اع مقاب وشاك   وكاا ماام س ،او م الك  ا  

ضهم  ع الدمار   سكدكدا  أ دماكهم مي الداي الوا  مي غبع

 م مااي . اااق الشااباغ ك والداا ااة وسااوا  ممامااات الددااار  ! 

اإلاداااي   َعباا ت  غلداا   ي فااة   اغكعاا  أك اا  عااي الم مدااة   

أم مدااااة نااااع أم مدااااكدقع قاااا   و م؟ الم مدااااة أكباااا  أكةوغااااة 

مضاااايمة   مداااة  كااا   غع ااا   اخلااا  عاااي وااامبة أولئاااك 

هااااام إ   غااااا ي أ خااااااذ ا شاااااخاص الاااااةمي   ملااااا وي ذواا

المامداااات   ناااة  المضااااي  كااا ار الدااافل  ماااي ال،اااعب 

 –ع  اا    كاااي قاا  اغكعاا  ك  اا اد غم ااث غاغاات عااي اا  ماا  

مك  أك   الق،اي والمداز  سممقاد  –قى عل  ق م   اوونا 

وأك   المدا   والمآذي علااد   أشعا س كاي  وأ اة مدهاا افدااد 

 عااا زيقااة الداامار  عم قاااد   ي ااع يأساا    الاا  اي الك  ااى

ال،ا  ة اب و لع د   غا ماة   لكدا  سا عاي ماا ابا   وا شا  

و ه ت الدمار كما نع   كاات غعض الدمب غلااي القواي 

وكأاهاا قو اع ماي الف لاة  يادكقا  ع قبة الدمار عل  غ   ن 

الهايغااة   وأم اااااد كاااات اغاا و كقو ااع   ااا    لكدهااا ساامب 
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ق م ا    عاب  غ  ك ا   عق مة   ي ع افد  عل  يؤوي أوااغع

الهاار الولك    اي ما  افدا  عا    ويات كا اقي غال ا    

أواغ   واي  ف ى   سقط علا  يكبك ا   ويا  ما قك الدظا  

  ع شقا ك الدعماي   ع الخا  ا سا  الةي مكاسوها  !

 ااع اااايوز العااام الماضااع  قااط كااااا معاااد اغم نمااا 

ا مفكا ق ي الدشا    وما أي ااقضا  ااايوز . ا  مكا  كااا

عااي غعااض    ااع افاا  نااةا الدااها الفداا   أقاا م ا مكفااا  

غدايوز العام الفا ات  و اع ذات ناة  البقعاة كاااا ما وياي 

ومقفااازاي وم بااااي كظب ااا ي  بل ااا ي   عاااا  الخاااا  ا ساااا  

 غةاك ا  ال  سالى ما كايل

   مي   نةا الخا  مشب  الةي عل  و دكِك   -"

 أنا شع  أمضاد  ؟ -

خل اا  أمضاااد  غ دمااا نااة  أغاا اد مااا  اا -  مي    الااك أاااِت مم

 الايو    ادعم  ع الددة إ   غ غ ع وام   قط  

 ااقى  ال  أمي اأ ة غ  ي؟ -

 ال  وسط سداغا القم    -

 لكي       -

وضاااعَت أوااااغعك علااا  شااافك ها الااا ق قك ي   اضاااولعكما 

سااامة   وضااعت  ماا مها غاا ي ماا مك   اقك غاات  مدااَك   اسااكق ت  

ة غالشااها    كاااات  اظ اااك علاا  شاافانها الد مااة ال ق قااة الضااا  

شاافكها الداافل  اخااكل  غااالخاف واللااة    إي شاافةد اخااكل  مدكظاا   

ضااا ة غالفكدااة والاادهم لكاااقال يغبااة مكاا  إاداااي م اات   كاااات 

أوااااات ووااا ا  و لباااة الدداااار وال  اااا  وا طفاااا  ا،اااا 

 سمعك   وغغكة  ذغكمما  ع قبا ماي   

 نة  أو  م   لع   -

 غماذا أمددِت؟ -
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 غااه اي أو    اي للخاف والخلا   -

 وماذا أمضاد؟ -

 غالخو ئة   -

 كم م   قلتم لِك أي    و ئة  ع ااام   العشك؟ -

   مداص  "  -

ااكشلك  ي   ة طا   مي ش و     زمى علا  يكبك ا  الا  

الماضااع الااةي مل ااك مداا  الوااا     يا  ممدق ااب غاا ي الااايو  

   ادذا غا  أماام عاع وغ ضاك ي   وكماي والمشا ع وا شااا  

سقط قلب  والكقو    الكقط إم انما غلهفة ويِق اة ووضاعها علا  

يامة م     لم مع ف  ي طا   نع   سا عاي ماا ااكها  افدا  

ممع  اد الب ضة الا  العاع   اهاض   مضا  غاالق ب ماي زما   

كاا ب   أماا  غفاازع مق قااع مدهااا   اف قاات الكاا ب مبكعاا   

    ا كاة   وسا عاي ماا اباا   معهاا اظا ات عد    نع ا  

ممملة غمعااع المب والق غ    وسا عاي ماا أق َعات  ناع علا  

قاا مهاا الخلف ااة   امك قاات  سا كايا  اماماااد  وي أي معااب  مدهااا 

اَفَداااد . اا    ي ااع غ،اا     كاااات المشااا ع والزناااي الب مااة 

اكماج مكماملة مع كا ادمة يم    والو ااي والع،اا    اماأل 

أي ااااار الدااااها ال م ااااب غكغ ماااا نا وزقزقكهااااا   والزناااااي 

اك اقي وكأاها طَِ غة لكلك ا اغام   أ اة ملا ي كظباع غا ي 

مه ب  ااف ا واو ا    وعلا  غعا م مدا  أ اة م،ااي غا ي 

 غلاااة  ماااا   غااا ت ا شااا ار أك ااا  وااافارد معااا و مكعبااااد   أمااا  

لدا  م    ا كام  نََاي    غاعث ل    كااي مشاع  وكأاا  طفاا 

ا  مي الم اكم ماام اللمعاة الا  مضاي أما    طا   الكاااغ   ع

دااها غمضااي أماا  الوااا   المااي ماا وج   الاا    مااا أشااب  نااةا 

غالمداااي   لكااي الخشاا ة والللا ااة   اك كاااا  لمالاا    سااقوت  

زنا   علاا  ملاااي  وااداامقت امات ق ماا    اخضااب الملاا  
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غلاي الزنا      اللكا  يغباة البكاار  اع مضا   ناةا اللماا  

االَم مااي أذ  وغو سااة اإلاداااي   الداا اكي الهااا ئ الااةي   مَد 

وقى لب نة و  ز    مما الدد م الا  أافا  يا ماة عفاي اكداة   

أماا  غ مااب أي ممااا العفااي  ااع نااةا الدااها الخاا ب    ااا  

غب،اا   ق مباااد وغع اا اد  ااع أامااار الدااها المغماااي غالخضاا   

ي والمشااا ع والدااداغا وشااقا ك الدعماااي   اولااع الاا  الا مااا

والهضاب   ال  أغع  مي ذلك م ث ا  ك الدام  البهع ما غط 

ا واواا  غاا ي الداامار وا يح     شااعر مباا و   أممكااي أي 

مكاي م ااي ما ق  اَفََك؟ لكي  اع يغ اع كهاةا   ممكاي لم اااي 

ما أي ممدفك  ! لاا كااي الف،اا شاكاراد لكااي ذلاك ممكدااد   إ   أي 

ماا  الاك   غاام اظا     كا شعر  ا ز   اضو غت  غم    الل

ضاق غأافاس    لم ما  أي مدكدشاك الهااار ماار ي ك ا    امكقاع 

و ه    كاي عل  وشاك أي مدا ج   اا  ِشاع   م دماا زاغات 

وااولقاات اعاا و   طااايت أساا اب الو اااي اللبل ااة الكااع كااا ت 

اكاي أل فة ال  سماوات أ       ى  مدبع اه  أشاعاي  الاةي 

داها   مااا نااة  ال ا مااة اللع دااة؟ كااي مداااي إط قاا   ااع نااةا ال

ج الدااداغا  كاااي كمااي  اعداا م طااالع اَاا اقمَي المشااا ع واماااوم

ممه ااائ افدااا    ار  وي  اااع مدااا م ة ذات  ،ااال ي   شاااَ َع 

ممشااع غخواااات ق،اا    عللاا  مكا هاااد امااا الااة وااغ      

وولها  وَشَ ع مكدالقها   نا   الكعاب قااا    الاكقط أافاسا  عدا  

مهابط سافمها مكا م  اد   لام مدكبا  سااعكها أعل  الكلة  مم يا  

ال  اا  ق  سمك  ع ا م    ع   شاقا ك اعمااي أ ا     أ اة 

ممااث الخواا  مداا عاد امااا ذلااك الماضااع الااةي شااغل  عااي 

سم  اللما    اام ي الا  أسافا الكلاة   اولاع الا  أسافا ساف  

اي  –غا   ككاغاة الشاع   –الكلة   ااها وام   مي المزاغا   أيا  

  ع   ك  ل "المزغلة اك لة   والكق ؤ نا الدبب!"    ممَدو  
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أ ااة مقكاا ب   از ا  اقك اغاااد    لاا  ممق  ،اااد عداا  ط  هااا 

مماا قاد   هااا   زاملكاا  أماساا   المااب وال غبااة    ماا ت   اااي  

الشع    غ غات  شام  العشاك   أماي البهلاة والاةك   والقباا 

وال عشاااات والو ااااي والزنااااي الب ماااة والدااامار والكااا اب 

ي   المزغلاة ذك اا  اوالملاي ؟ كلها غ ا لهاا لااي وماةاق . ا 

غالم مدة ووخبها   ألقا  اظا   علا  الاك ا شا ار الكاع كااات 

لداااازع  لللمااا  وماضااعاد للكقاا م  وشاااان  قبااا اماذ اااد مااي 

اإلاداااي ويغباااا  وع قاااا    كاااات اكمكااع غق مااة ومدزلااة  ااع 

 ااة مهملااة اظاا   وافداا  وقلباا  وشااعاي    ونااا نااع اآلي م م

ندا   مكعفدة وساككعفي أك ا    لا   اإلادااي  قاط  غاا اي لهاة  

ا شااا ار الع مماااة الفا ااا     الم كاااة ق،،اااها الخاواااة أمضااااد   

غاا امااها واهامااهااا   ا ا  اا مكها وكام اا مكها   ااهااا عااالم . اا  

 مخاطب العقا غلغة أ   ل

قد دااااة الب اااا   الممومااااة نااااة   الغايقااااة اآلي  ااااع  -

   كم مي ماا   العشاق قا  از ااات غهاا؟ كام ا وما    ام 

 ماا م امااي اآلنااات وال غبااات والشااكاوي واآل م  مااي 

؟  الخض ار والل الع المم ار ق  شه ت 

علبة الدكا   الفايغة نة    ي  قة ومبا    نماام أي  -

 مايي ل لع كاات؟

ونةا الم،اي  م،اي أي .غا كاي؟ مي مقا  اا  لم  -

 مكي م،اي ع غة؟

 وج ا مةمة نةا؟وز -

 ونةا الخاام   -

 وذا    -

 والك   -

ملممااة لاا   لهااا مااي  اامااة    داااي   ق امااة غماا   -
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 ذااها    ع أي ا ش ار افك ؟

ا كلواات عل اا  المق قااة غااالانم   ا شاا ار الم ااة غالم كااة   

الماضااا  غالماضاااع غالمداااكقبا   ا سااائلة غااعااا ام إ اغااهاااا   

 ؤ  انااا كل اااد   لاام م غااب  ااع  م عهااا شاال ك  م   شااع  اااا  اماا

اطاا ق العداااي لخ الاا  أك اا  مااي ذلااك   أماا  غالخلااا لكفك اا   

ال،ب ااع ناةا   أماما  وقات طاماا لكاع مفهام العشاك   ومفهام 

ناااةا العاااالم   ومم اااز غااا ي ا سااائلة ال،اااعبة وال دااا      علااا  

ا ي    اي الشلاي الةي وقع مع  نةا ال،با   علا  مككا ياد 

ب ذااب ذلاك ال  اا   "اواو م ككفا  غككفاك   نكةا   كاي الةا

اسك اي ال  اا وغ،اك عل اك غاقاماة   الف اَت كاا ماي وا ف 

و ااا    ااع  اااابع الشااايع   قلااَت لاا ل معااةي ! لكداا  نااا  

غ،فعة مي ما   علا   اااب و هاك   الشالاي والشااع  علا  

ط  ع اقا ض   أذعداَت وااغ اد   وعدا ما و ا َت افداك  اع 

مت  "   وال ااام   ااار ل قوااى شااايعم  ااا م يمااَت ابكااع غ،اا

أزناااياد   ل ،ااغع الاا  اغ ماا  الو اااي   ل ككااب شااع اد لع اااي 

أك ا  ماي أي وقات  –  مي   شع اد و اع ااد   لكدا  و ا  افدا  

م الق مماة   لمااذا؟   معا ف    اار م  الع الا اح ع –.   

ل بكعاااا  عااااي وااااخب الداااا ايات    واااا  غةنداااا  اي م  ااااع 

ومعااااو   قااا ار  يواماااة  غدااا عة   الااا  كداااى ومااا   غ  كااا 

اماااام الف،اااا ا   ااا  مدهاااا )م افعاااات وذيااااغ( ال ا عاااة   إل

كلى( غعاا   شااومع  ااة مااا الااةي ساا ما غالعاشااك المفكاااي )ن

ماااا لاااةا  العشاااك الملكهاااب م مي(  ماااات مب بكااا  و اادكااا  )كاااا

العاوااى   اااا  لَعاواافة ولاا   عشااقاد   كاام نااا  م ااا ويا ااع 

 اة    اع ذات ال اام اداقط وقكما ممزم لها غاقاة الزنااي الخ مف

كاا مي م مضة  ع غ ت زو هاا   اعاااع ا مكضااي   اللااي 

غاااي   اا اد   إ   ااهااا افااك  الشااباغ ك غ اا  عاغئااةم غااالهاار الباااي  
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الا   م ككف ها كدك ي قااطع   كااات اكااقالةي كاي مدفة ال  لم

يؤمة ا زناي اللبل ة واسكدشااق عب  ناا   الاك الزنااي الكاع 

مق مها لها غاقات   عد ما  كمت الشباغ ك ااا  عت  كاي ندكلى

الاا م  العاا ااة الاا  الاا ا ا اايكااة الدااكا   اكاا اقي   ياماات 

ق مبكها اكض ن إل ها غ دماا ناع ا،ا  ل "ا كم هاا   ااهاا . ا  

مااا   لاااع"   ع،اااى غهاااا البكاااار   يامااات اعااااي  اللااا ياي 

وامعضعض الدكا   غأسدااها   العشك  داي   ونع امكضا    

كلى نا .   ما غاةاك اها   أكااي نداا  علا  ساو  ناة  وند

 المعماي  عشك كهةا؟ ك    كاات اقا ل

"لاي أمااات وم اا     ساا دبغع اي ااا  داادع علاا  عمااك 

امدع عش  قا ماد   لكدداع لاي أماات وم ا   أغا اد   لاي أيقا  

كةلك وم      أغ اد   أغ اد   ندكلى نا أما وغامة م ااع   

مدكهع ومفد    ووم   نا مبق  م ااد   كا ما  ع نة  ال ا ا 

و ا ي وم ااع س دكم اي   مبع ل  كالملاي  الم  اااة 

امات ا يح امامااد   ااداع   أمبا   مداب  غاا ااداع أااا 

 افدع ندكلى   ونا  ال   ع عقلع أغ اد  " 

 ما أعظم  اام  م ناا ي الةاا ي   ما للكام    ما للةوغاي!! 

مدااب   ق،ااة   امداا  مااي واام م    إااا  لاا   إ   أ غاااد و

 ؤا   لا كاي نا نداكلى   اما    ناا أي عشاقاد كب ا اد أغا ع 

نااة  الق،ااة   أم أي الق،ااة نااع الكااع وااايا  غهااة  العظمااة 

 والق س ة؟ أمهما؟ 

ااوا ال  ا قكداع غاأي أماما  الاقات الواماا قباا أي 

مككااب شااع اد  الاا اد وعظ ماااد   وأي أماماا  الاقاات ا طااا  

ع عشااقاد أك اا  ق ساا ة كااةلك الااةي وي   ااع قبااا اي معاا 

 ال وامة  

 أ  ج   ك   ال،غ    وككبل
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"اي ذلك العشك الةي كاغ ا  لم مكي أنا د لشاع   الا   

 وإ   لكاي الشع  نا الةي ككبدع!"  

 1911أوا   

 
 مي ملماعة "الامشة"

 
 لازاي   

 

 ترمجة/ نوزاد امحد اسود
 

ا لها الكم مة ازامت     يأسها "غ    ي عت "لازاي

وسألت ساؤا  مادم عاي   الملفا ة الكع كاات ام ط غل  نا

 الملا والعكاب  

لل اا  ع ما   اللا  اااا وااات  اع ناةا    ي )كف  ما-

الباي الها  ر المعزو  واات اكم ب  وما عاي ك  ساكاي 

لقاااا  اسااااكاعبت الااااك   وا زا هااااا ا يغعااااة او الخمدااااة

ماا اي اكا   ناةا الا   م   اللغ ا  ة اللع داة ا ضاا مداك

 ل لة وام  ؟( لالماضاع 

زي وغع داا ي املؤنمااا غماااظاا  " ي" الاا  "لااازاي" 
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كااات اضااار الم،ااغ     عفة الشها  و "الهم" المبكات

ال،ف ار والمم ار ق  اضاا ت سام ا مم قاا الا  ع د هاا 

 عل هماالمازي لا اما  مامبا و عل ه ع دااي    الخض اوا ي

 اع ماام ماا لشا ر ماا او  ماعو  مب و أاهما ق  أذي كاا الا 

 ا  كااات اازم  شاع نا الكما ي .ما  غ ي م ي و لشخي

امدااار  مااي اوغ  غأااملهااا ال ق قااة الداعمااة غاا    عاشااقة

شاااع نا كماااا كااااي  كااااات امااااو  اضااافار  ساااها مدااا اأي

او عااي غ اا    اعماا اها ا ا امااة عااي  ياا،اا   ىا فاا 

 وام ااااا ا اا   ا شااى مااي  دلاااي القهااا  غشاافكها   عماا 

 قااط كاااات اماا  ما ااة   لاام اكااي امكداا   القهااا   الداافل 

الفدلاي غشفكها الدفل  غم كات كاات كا  ة  ماي   دااي 

   " ي" ون ام

الباايل  ركاات ع داناا الماك اااي العاغ كااي ادا مااي ماا

   ااهض وعااقدع"  لم اكاي ع داناا ي"ااهض وامدك غ  

ادباع مدهاا ال د   مقو  مدها العشك وال مد    مكشاغهك ي

ما اي اغمض ال د   اشعا ال مد  لكضعر يكدا   الشها 

غقع   مظلما ق، ا  عد ما اغع ت الفدلاي عي شفكها الدفل

  غا ي مد اات شافكها الاك يوا والشعر مي الغباي ا ساا  

البقااع الدااا ار لكلااك القهااا  الع غ ااة الكااع كاااات لااازاي و

الااك   الماااي  افضاالها لاام ادااكوع إ فااار  م شاافكها الداافل

الشفا  الكع . ةت غك غ ب  ي  ع غ ج ).مفا(  ع إم   

ا ماسع المغبشة   ع الك ا مد ة كااي ا مدااي  اع مهاب 

اي الا  ا ضااار الكاع اد ا  دظا كاااا م  اد م مدعع أ ااذ

و وي وعاع مدهماا و وي ا لكفاات   غايم  مي الى  هة

مالهماااا الك،اااك  ي الخلاااا  غلاااازاي اماااام مشااا  ماااي 

 الداي 
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ناااق ي ااع كااأي الب اا   مكولعااا مااي  اا   لااهااا غأي

وق  ايادمت غدمة اا هاة علا    الةنب  ال  لازاي مكأم 

 قالت لازايل  شفك   لككما  ال  ضمكة معلدة

 )لماذا اضمك؟(-

  و غ مبة!(اب)اي م ممك  لى نةا الكأي -

 )مشانة  ؟(-

 )ا ا   ولكدها  م لة امضا(-

لعل اااا م ناك الا   قلت  )ولكددع ااةك  م   كدا ندا-

 اسكةوق معها اللما   (  ي ة  

اعلام كام اااا مق،ا    مي مقاك اي اعاااب دع )لازاي  -

 ااع الل ااالع اللداا ي معااع ل سااكماع الاا  معااااااع   غمقااك

يغما  ما   غايمدع وام  ملب اللماا  غقا يما    مع.و

امب  واسكوعم    ولكددا امي الك    ادكو ع الكمكع غاأي 

اعا   ي  ااات    سا  ا  ماع المازي وا مزلم ا ما  اذا 

س  س  مي يمم ام  مألى ا أغمل   غ وز ي  الك      ا

ب مااع مل ااب ااددااالكااع لاام والاا مع والم،ااا ب لى ا أماا  

مهاات ما ا    اطفاالهي عد ما ام    ا   م  ع  ما داا 

اشااع  غااأي اااا ي  ونااي مكلاااي الك ا مااة غاك ااات   ك  اا ا مااا

   ع يومع ومي المدكم ا الخ ص ومزي امع ق  اسكق

 مد   (

ل وا اااع افدااا  لم ح غاااال شاا  اي اكااااي م،ااااغا أ)-

ق،ا ؟   أاعا ف ماي أعزغاا   أالمع وف ل مدا والةي غقاع 

 غاسكاف  لاغ    ( 

ساااك دا ع اااااا  اااأي ا اااا    كااااي ناااا الاااةي مقاااا ل غأ)-

 ر مكف  اااي علاا  واا وي ؤناا  ال  ااا   م عااا سااع ار

وسا قااهي ومكمكعااي غهاا   لكدداع ق امهي أم ار الددار وأو
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اي  مي الك المشان  غ   اله اكا العظم ة المخف اة  ااا  

 امكها  (

     ؟(.ذي   اات  لاغ   إ)-

ناا  ما   أيغما   )  ما لازاي   ااا و   لاغ   مخكلفاي-

لام مداكوع  لااغ   مشاان   اللماا    غالمات غ،اي  قاالة

 مي  لى المات  (

       قااا لااع لمااذا اكهاا ب مدااع)اآلي  عاك مااي  لااغ-

لماذا لم ادم الك الل لة  ع غ  كع؟ اات اعلم كم اااا غما اة 

لقاا  ااساالت ال ااك   لاام اااام الااك الل لااة مكاا  الفلاا    ال ااك

 لم اخلا وق  ا كت ام أ  لام نا؟(أ  غدفدع

  ك اا  شاااقا مدااك   مااي العاااي امباااط اماا أ أ)كداات -

اي اداام  دبهاا ملاب   اي اكاي نع مب بكاك ك   عاياد وا 

 عد ما اكاي غما ة ال  اافاسك الماي   (

)اااةك ت كلمااات زويغااا عداا ما ذنااب الاا  ا يملااة   -

ي ر دكاااي  ااع اعكقااا   اذا لاام مااةنب الاا  اماا أ  وم اا    اا

 مام القام ة غاللم م  (  س عاقب

)لااازاي   يغمااا امااب ال  ااا   م عااا اي مكاااااا م ااا -

 ا م ا زويغا  (واغلب الددا  م غبي  ع ي   زويغا

كاا ما   اساأ    اات زويغااأ)مي المداكعب  اي اكااي -

 افدعل لماذا امببكدع ااا مي غ ي  ك ات الدايغاي كلها؟(

  ب(ادا كل دا اعشك ا )يغما  -

 مضا(أم اعشك غعضدا أ ب  قط )اعشك ا -

يغمااااا كداااات   )أ    ااااااا ااعلااااب مااااي يومااداااا كك-

 ال ومااد ة الام     ع غايم !(

 الملدااة الام   ()أي -

)ااا لم اقاا ناةا   لاازاي اي اشخاواا م لاع لا    اع -
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غايم   قط غا يغما مك   ع غ  ي مدبغع اي م كداا  اع 

 المكمى  (

عداااااا اا اي الشاااااا ق  ي ناااااام  ااااااع اوج   ) اعكقاااااا -

 ومااد ة( ال

 لكي اآلي ل   كةلك(  م  نكةا) ع وقت ما كاي ا -

   مالاة ال اكا  م   ا    ي عت القها  وناع اكأماا ال

ونع ا م  يأسها غدعامة ماع ااغاام ماسا ق  )الا اااب(   

 مكمكمة  

اظ ت الفكا  الع غ ة  ع قدام الفلدافة   ) ع الك الل لة-

  ع  دلااع وقالتل ااك سككزو  ي ي   غ مبا  (

 )ونا و قت اات  ؟(-

لكي غعض الكاقعات  م لة   )ل دت المدالة الك، مك-

نا  كا ما  ااا افدع امب ال،  ة  مك  واي كاات كاذغة

 اط ق   ( مب م  واظامع  

)غ مب    كا  سامد مة وطالبة  لدفة  ع الداايغاي -

الم اا    اك   الدظام    ع غ  ي كا ش ر مم ب غال،  ة

لكاي ل دات   اككاساتوالمات والزواج   مك  ال اي  وا 

ندا  كا ال، ف او معظمها   ال،  ة الكع اككلم ي عدها

ة   لااةا ااااا وعلاا  العكاا  مدااك اكاا   ال،اا  ة مكاا  غشااع

يا قكدااا ال،اا  ة  ومااا ومدمدااا اافداادا  العظااام   كدااا شااعباد 

 للق ي  (

عداااع      لدكمااا ب عاااي اافدااادا)لدااا ع ال،ااا  ة  اابااااد -

 …( وعدك  ع الك الل لة عد ما ام مت عي ك  سكاي

ااقفااات عاااي الكااا م مااام اولعااات ممداااة ومدااا   م اااث 

  الك،ك العشاق غبعضهم   وضعت ق–س دا هما اغ-الماا  

   دلااها مكمد   وق  شبكت اااملها العش   غأواغع  ي
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اأمااا اااملهااا وقاا    اي اا  نااا غاا وي  اواااغع  الم الفااة

واعلب مي اوف اي ساباغكها غدابب   غهت وبغ ا ا  نا

  اااي الداالا    عداا ما شااان  لااازاي وقاا  امداات يأسااها 

د ما ي عت يأسها ع  ايا  اي ملعلها اكما الم مث  اا هة

 سألت غمزيل  كاات م ابكة اماما

اغ  مي اسمك؟  ) ي    ع الك الل لة قلت لع لماذا  -

 مي طلبك   لم ا هم   اسمع ماذا غ ؟( ةاسكغ غ

)مب بكع لازاي   لازاي اسم  م اا وماسا قع   لكدا  -

  غااا غالدداابة للكاااي   م عااا  اساام لاا   غالدداابة لااع  قااط

 ة  (ا ام ابط غكايمة   غا غخ

 )امة كايمة   امة   ااة؟(-

كااأم ي   اي سااؤالك ساا ما  ل لكدااا كبق ااة الل ااال  ا ) -

 ال  ل لة مزعلة   علع اي ااكلم عي الز ة كاي سكاي  (

 1911)اآلي  همااات   اق،ااا  معانااا   "سااا ف " لعاااام -

م ث وع وا غأقامة  ولاة للكااي  مام اك ااا وعا نم مداب 

ل   لهاةا ع قاة غاع       ولكي 1911معان   لازاي عام 

كدت ا ي  اادع الكق ك كدت اامد  اي  مدم دع وال ي  لا

   (لخوة م   ي غأسم لازاي

 )أي مدهم مي انا لازاي؟(-

 ) ام    وال ي مي ق مة شمالع لازاي(-

غهاااا ور ساااامبت اااملهااااا مااااي اواااااغع  ي وغماااازي 

ا   اات ساا لايا مااي العلبااة م ااث قاا م  ي القاا ا  غ اا  

 غب اق مب الداي مي الد لاي المدكق  غا ي لم م  م الفة

 لشفك ها   اأما للمظة   كاي مخلا اي مؤذمها

 لك(غ    ايم  اي اغام  )لازاي    ع قلب  س ِ -

 )اكلم ما  ي(-
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)اكةك مي الك الل ة  ع غ  كع و ع اوج العداق ك اى -

 ااكفضت ك  ا ل غك  ا ع   (

لااة  ) اااةك اع غهااا   لقاا  ك ناات افدااع  ااع الااك الل -

 ام ااا اشع  وكأاك امقكدع  (  امبدع ما  ي كأاك  

لازاي   اات ندا اوبمت لع ا كا واما  )ل   نكةا ما-

  كدقت  ع الغ غة  (لا  لوفك    ومي مم مب بة

)اذي ناااة  عقااا اك معاااع   لمااااذا لااام ااااككلم كاااا ناااةا -

 الاقت؟(

اات و  اسامك لا   لهاا  )كدت  ل     ادع اعلم  -

لك المعان   المشؤومة الكاع  ازأت كاي ساكاي   ع قة غك

ا ي  ك اى    اع الاك الل لاة و اع ما اي  العدااق  ولكي  

عد ما و  ت ل "لازاي   مب بكع لازاي  " اةك ت الاك 

ي ا غا   ع دة  لأ  وشع ت كأادع لدت  يلالمعان   ال

  كا  يا عة م لك   وش قع مكعوع مشكهع ام أ  

ا الشاعاي وعا م مدوق كا  يغم غ اغة نة   لأ  شع ت

وعق ا كاا    شااع ت غااأادع الااك الكاي سااكاي الملاازأ    

شاع ت اادااع لدات  ي غااا ايح ملازأ    شااع ت كااأي 

 اااع م مماااك وأعضاااا ع الكاااع الاااا  يأساااع وشااافكاي 

  دااماد  اهااك   اذاااك    بهكااك   شااع ت غ الداعمااة   شاافك

مدف،  عي  د ي   غق ت م ي ال مدا  غا ي مداماا شاع   

 نداا   غأواااغعها الخمدااة والكااع كاااات ا غاا وماا ي ال 

م ت   وقعت شفكاي  ع  مك ا او اك و ويكك   وق  اد

لقا    ماولت ال، ا  و  ت لدااع ملك،قا غداقى ملقاع

اداااقوت  م ااع اساادااع وادااام ت  اااق ماا م ك المك دكاا ي   

كااكاا  أاهماا الماال اب،ا اي   ولاا ار قط الع داي غق كا لدا

  المبع اااا     داااا ي الاااا   داااا غعلااااز كامااااا ا اااااااي 
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  مدااا  الااا مار علااا  سااا م اا  وي االممااازق   م اااث اددااا

وكااااي  دااا   المكفاااك  مدكظااا  غاااألم ساااااع ي   مباااا  

المكدام   لكمكضاد    مدكظا  شافكاي المدقوعاة لكقبلا     اع 

   وأات ماي ع ماك   ماي معالك اللمظة اسكم  ت مي ع 

ا لام الازاي   لم اق ي   ماذا ا عامغعضدا   اسكم مك العةي 

اقاا ي   ي ااا مماازق م ابااك مبع اا  م لااع وقاا  اداااام ت 

ماي العدا     ااف،ا يأسا  عاي اللدا    ا ا    واواغع

  ا اي ممكضي ا ماا  كاا   اع ناة  الا ا ا   اماام ااا  ي 

  طفاات اواااغعع ومااي ماام ماا ي ال مداا  وغعاا نا ال داا  

ساااع اي وساااقاي ومااي ماام  ااةعع علاا  غماا  الاا م وقاا  

 اغماث عداك وكداتت   اهاو غودت اات ال ق لة  اع  ماع

 قا ت ا ازار  دا ي  م عهاا   افداها     اع الل لاة غلدااي

الكع كاات ا افاع  عونع ابمث عي غعضها  ع غم     م

ابمث عدااك وعداا  ااااا   اواابمت  ااع عمااك غاسااكم اي  

 غم    ال م   

وغداابامة اوااا  ي  اااق غم اا   الاا م ماام اخكفاا ي  م داااد 

ماأل  غالا م  ولكي كاي ماي المداكم ا  اع غ  اة  غد عة

اي  وا ك ا  مماا  ناا  اي الك،ك ا زار  د   غلةعع

ع امالت امام اا  ي كاع   عل ك  ع غم    ال م الك وال

ااااا اك اا  ي ااا    اؤا ااةمدع مااا لااازاي الاا  مماا ط  م    

يح اامواطااا  ادااع ا يت  هاا ي  ااع قمااة الشااها  ا 

   م أ  ااعمة م لك   ا هم دع مالازاي   امعدع  ع   ا اد  

يضااع و وطدااع أااااا شااخي مبع اا    لاا    قااط شااعبع و

   ااات اعلما ي مضااد أغا اااا افداع ممازق   مبع   ومشكت

   ماااذا كاااي والاا ي معمااا؟ اااا  اقاا م ق،اااغع ايغ ااا عماا اد 

وايغ ااا اقاا م ماا ي العااالم   لقاا  ماازق والاا ي امااام اااا  ي 
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واماام ااا  ي كااي الا م   غقاايف المعز والخ  اي وا  .

ات  كااق الك الم اااات الملازوي  مكاااا غمد ا مي اعد

امداااك غأي اااا  ةيكدااات اااااا البااا مي القااا  امااات اقااا امع

الكع مقوعها وال ي ايغا   وعد ما كاي مغضاب الم اااات 

وك  اا ا مااا كاااي   مضاا غدع غمقاابض سااك د  الملوااخ غالاا م

  مع ممكزج مع  مار الك الم اااات   

 الاا  ا اازار    ااع علااازاي   ماازق ذلااك ال  ااا يوماا

لي ال ي ي   قاسع القلاب كلها غايم  ويغما  ع   ادا 

معا   كاي  وماا ماازع اللمام ملاااا  اد  وشهااا اد م ما  م ل 

  غ ياما كع ملعلهي م مااات ل  ومي مم اكزو يعل  ا 

يغماا كااي   اع ف اسمار اشقا ع وشق قااع غ،با   ااا  

لاااع ا  مماااا   اااع اساااودبا    واساااكا ع  اااع طهااا اي   

كاا شاعر  اع م اااع مخلااع   ا   ي اشلااع و  ع دع 

 إياللااةوي   ااااا مااي ندااا ومعااك شااع ت  ااع الااك الل لااة 

مااا      قااط ممزقااةل داات غاا  ي وشااعبع وكاي سااكااع 

اااا افدااع مماازق م ااا الماااعز أغااا مكاا    مب بكااع لااازاي

 العا ز الةي مأ ة الق،اب غأذا  ل ةغم    ب أ الزع ك   

و  اسكو ع الم ع ا زا ع  اآلي ااا كب ت    مالازاي.

ماماة    يمدع اذا كدت ام مك غهة  اللهلة الةالمبع      اع

لم  اآلي ااا مد نع    كا  سامدا مة ملكه اة ب )المكا و( 

 اعشااك ي اا د   غلاا  الشااباي الفااااد ي  والفلداافة  ااع غااايم 

م لع    ع غل ي كاات اشبا  اللاااع كدت امبهي اك شا  

    اي ااا    ااااا لاام اواام  مكاا   ااع ام مااع غداا عة   

 امام مب ام أ    ااا امات   امات مي مد اع  (

الااك   يف الاا ماع الكب اا  مااةكاااي  ي ونااا مكماا ب 

علااا  الااا ماع الكاااع ااااةي ها ا مهاااات ال كلااا  وا ياماااا 
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و  ني وازوا هي  كاات لاازاي ا ااا الا   ي غم ا   أ

كااات اا يي ك اى  ماا  واا نا     كا  لام الا ب المازي

نةا الشااب الاةي   اسع نةا الشاب ال وماادع الملداياا

اعلم لماذا   مخلا اي مبكع  ع اك   ا ماكي از ماما    

 غ،ااعاغةاوااب  اساامها مبعااث كااا نااةا الماازي والااب ر  

قالات ل )كفا    كاات ادفض يماا  سا لاينا  اع المدفضاة

  لااازاي   .ي  غعداا ل )  مدكباا  اآل اا وي  (  ابااك كااع  

مي مشان   ام نم لع واااا اغكاع  اع البااي    اات اخلل ي

    ا دداا و ماعداالداداات امي الكاي  ادكمع ال ا ا كلها 

ازار ساااااف   ما داااااا  اي اك اااا  الشاااااعاب امااااا اا وااااامت

 و ماعدا (

)مددا   مددا    همت   غ ا اماو  اي اغ   اسامع   -

 اات   ما يأمك  ع اسم كاي ي؟(  أي اسم اا 

  أات لازاي(  )أي اسم اكدم ي غ   -

   ااا لام اكاي نداا عدا ما وقعات الا و  )اات  الم   اد -

 معان   لازاي وقدماا غها كاي سكااك  (

  )  ا اايي ماالازاي   غ ايااك اعاةغ ي يوماع اك اا -

ااا لم اقا ذابك    قط اطلب مداك المهلاة كاع ااخلاي ماي 

العق     ساع مدع   ااا ا ش  لا الكق دا  ع ل لة ا      نة

لاازاي    الد م  اي اؤذمك م   ا        اك ك دع ما ع 

 غاا واك سااأمات   امكمل دااع لفكاا   مااا  يأوااااات اآلي ماا

كاي اظان ا   اعلم ااداع ااعباك   اعكبا ي  لازاي مك  لا

 افدااك طب بااة وااااا ماا مض مدااك ي و وم اا    اع د دااع مااا

 لازاي  (

اا ا   كاا    ي   اااا  كاا  واقع اة     )غ   ممكي ماا-

   مداكقبلع معاك غاامض   اعاةياع كمل  غال،اب  م لاعا
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اذا قلاات ااااا لاام ااعااا  علاا  معااااا  كهااة    قبااا لمظااات 

  ضاي ماي الا م   ماي العدا   اي   س  ت لع ملما مخ فا

  ا هم ملمك المخ ى نةا(

   لكدااا  ملااام ي اااا مااا مض   غالكأك ااا  اااا  واااعبإ) -

 م مض لم  المات  (

 )ولكددع  ق ت وب ي   وكف (-

 اك ك دع( ازاي اممل دع    )ل-

)كف    اااا ما داة مداك   اك لاة الماب ناةا مع و اة   -

 غ    ( الف اق  

 )امهلع   غق ت لع كأي او امدكاي(-

 )لق  ااكه  كا شعر  (-

 ا ك الل لة(.)ال  امي؟ وع ادع اي -

   لكددع ا مت    اك، ف غدزق كالداغك )كاي وع اد -

 وازعلدع  ع مدك،ى الل ا  (

اعلماا ي اادااع امااات  )الاقاات مبكاا  مااالازاي   اااات  -

يا   ااع ل لااة اال ااة أ ااع كااا ماا   م دمااا ادااأم ي مدااع و

     (.ة غشاب قملك،

)ااا لدت غم مم    ع المق قة   كا ما   اقا ي الكخلاع -

 عدك   ولكي  (

 )اكملع  (-

 )اات اعلم  (-

ا ااك ذلاا     اااساا ال ااك كااع ا،ااالم دع   .) همات   -

 ي كم نا مه ي ل  ا ش قع اي مقاع علا  ماةار اات اعلم

 ام أ   (

  ي  ( )ولكدك ا يي  ع الدايغاي ما-

 ة عل  سايغااكم  (عد)الل-
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 ابغع اي اكغ  ( )مب و ااك  ئت غعقل ة     و -

لاااازاي   مااا   ا ااا   ا مااا مي اناااااكع   ااااات  )أ  ماااا-

 المكمض   اشكم دع(

عداا   لمق قااة  ي   مباا و اادااا  اكفااانم   ا )اساامع مااا-

 نع ا نااة  (

   وي  (مدمعدا اآل اغضبع كع   ) -

ناؤ ر مدهمكااي    ) اخى     ام  مدكب  لدا   ااظ -

  ع اع م العداق والقب ت   اما امي  دكعاي (

 )اعةيمدع لازاي   كف    لق   همت(-

)    اساااامع   لل ااااا  ع ماااا   اسااااكمع الاااا  شااااكاا  -

الل لاة الا  معاااااع   اااا  و ماعك   المك اي اداكمع ااات

 ي و  لك غق ت مكشب ة غعةيمكع  (ولم  أآل

 )    اات ذك ت م   اي وال   ي ا ق وي  (-

)قلاات   ولكااي ااااا اآلي  ااع غااايم  وااااا ماا     ومااي -

 مقع اي اا، ف كما اشار  (

)لهاةا الداابب ايماا     لاام ا ا   ااع كااا غااايم  اطهاا  -

 مدك  (

 )عقل ة عل بة  (-

 لعلب  ؟()لماذا ا-

  قا  لفكات ل دت  ع ذلك الغشار ال ق ك) ي   عفة ا-

  ماازق امدااار وااعا  وااازو    اذا كاااات العفااة والوهااايم

 ما ا    أاها  ع الخ ا  و ع ال و  وال مان  (

 )ما نع العفة عد  ؟(-

 ()غقار الخ ا  طان اد -

 وئااع  أ)معداا  ااااك مكضااامقة لبقا ااك عااةيار والخواا-

 ااا؟(
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 ب عي الخو ئة()ااا لم اام -

)مدااادا اذا كدااات مكضاااامقة لهاااةا المااا  ماااي عاااةيمكك -

  كخل،ع مدها  (

 )نا   ايا  ادفعا   نة  الم   ا م  اات انااكع  (-

مزي اطفأت س لاينا  ع المدفضة وغغضب سمقكها غ

 ما ويق اة ومدامت غق اة دالم ات ع   مم سمبت قوعاة م

ي ااملهااا    وكاااي  ي مااكمعي غماازيمااا  الداا لاي  مااي ا

غ  و   مالها الة ي  امعة  ع م ممها وم كااها  وغع او

     ما  غد ط ماي غ ا  اعق ا    مي المدكم ا ا مدا  غ

     ع واياشى ما   ها   عة وام   الفةغ   م   ي ع كا س

مدكت علبة الد لاي لكلق ها اللمظة الك  اهضت لازاي و

غغضاااب  اااع مق بكهاااا      وا كااات عااا     اكاااات علااا  

 لها  يل أغالخاف س  ئ   غ،ات مبما  ملالما   

 )ماذا غك مالازاي؟(-

 )ااا ذانبة  (-

 )لماذا ؟    ماذا م ب؟(-

لل لة امبوكد  غش       لهةا ااا امضا   )قلت لك     نة-

 ايم  امباطك( 

 )الكق ي مع عاشك أ  ؟(-

 )نةا مخ،د  ااا(-

 كاا    لم ات ع م   شان   ي نةا المشه   اع ا  ا م

ضبة اك   مب بها وم  ا عل  الما      ولكي  لم مخو  غا

غقداا  غالغاة  اع و  قط اي مم ب ناةا المشاه  معا   ع غال

 غاي م كاي كهةا    قالت غ   مبال ةل 

لل لاة شاان ت ا) ي    ادزع    ااا ذانبة    اع الاك -

ا اشااان   ةوناا ااا  افداك وااات معااع  اع الدا م  ممزقااا
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 لا  معت ا زار  المكدام       اامد ا َي كةلك    كدت 

اسااكو ع مشااان   ي ااا مماازق نكةا  ولداات مااي الفك ااات 

  ال ا  غامكااهي مااسااك واه  ة  اط    ااا سع    ناة

لاماا     مكاا  افهاام اي   لل لااة غك كااك  ااع مأسااااك نااة

ذمك اك      ااا ؤالمااسا   اعد  ش ئا   اعةيا  اذا كدت ا

شاق  الق مار    ياغبة  اع غما ة ماسة ال  ي ا   ام  ع

 ااي شها      ( ع غا    ع عوىو مداي

 لازاي     همت ق،     ( مااكملع  ) -

الل لاة سااف اغماث  اع ا زقاة   )    اسمع     ع نة-

   ماا او ي ااالا  غ  كاا      والباايات عااي ي اا ايا قاا

ق ال  أيغعة  ا زار!( ي ا ممز 

  الماا ا  كاي العشاق علا  سمبت الك سع ال  الخلى

ال هماا   اما  ااكبا مدهمك ي  ع امل  لمظاات غا امهم    

كعااباي   معاابة غلبت وا   وامقااع مم ث كااا مدة  ك   

 ه نااا و واات   خفااة ا ايت لااغماساا ق  )الاا ااااب(    

غدشااااااط     عااااات البااغاااااة الز ا  اااااة وواااااايت علااااا  

ال و ى   ااقفت لمظاة    الكفكات ممداة ومدا   وعبا ت 

 عة   غقامكهااا اله فااار كاااات اباا و مااي  اا   الشااايع  غداا

كاااي  ي   اضاااار الداا ايات م ااا  داام ساام    مااع

ظااي وقا  نا أ البااي غاساك دار ابعها مكا  ا كفات عاي ا مك

لاام مكااي مداامع أي وااات   الهمدااات و ماساا ق  الاا اااب

اهاا  امكا  دالف اكات غمزي    غ وياا ال        مأل كأس.

  ااات الدااقى    غشاا انة الاا  الخلااى مكااأم  يسااام وز 

نكاةا     عة وام     كاي  لا   ماي  لاسا  امكد  كأس

لام مداكوع الاقااف      لاقت اطا    ام     لكد  اد وم  

  وسااقا  وساقوت    لق  اداام ت ما امكعلباد   اظ  ال  افد
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الفقا ي      امت الما        كاي الع ق مد،ب ماي عماا 

ا ضااااار  غمدااا   اأماااا  اااع العشااااق الملك،اااق ي امااات

عاطفاة ملا    لم مكي م ي  نا كااي ذلاك مباا و  الخا كة

   قالعةغة امام ش   ماس  ام شها  شباغ ة    وضع يوم

الااا اااب العاااةب لكاااع مغدااالها   ناااا م،ااامت ام م،ااا   

مولااع  العشاااق       ا  ضااا اي  الدااقا  و  لاا لم  مالاا

كاي مم ب افدا   اع مدك،اى الل اا غعا    ام  مالع عل 

اااسااا الاا  الدااقا  اي مولعاااا علاا  مااالع   مكاااي لااا ال

قااط اي  لاا  ي ااا مماازق  ماا ب ااا  لاام مو مخااا اا   

عل  ما    مش ب ومبك    اي م  عاا  ةعك ماع  ا  زار

 اامدا  اي   الك سع و م  عاا ما مك و سااق ك   ماا غعا   

 هاع الااع اة لكاا   داا ش ئا    ع الل الع  اداام غاايم مد

نا  اد ا  قلباع ؤالل لة اضااا  ااا    ع نةغاسك دا ع    شئ

المعااكم   غلداااي ا اا ي و غااأا ي اغكااع واقاا م لهاام عدااااي 

ةا  ساا ق ماادع الاا  سااا ك ممااا ونااا مقوااع  داام  لااازاي

مع و     عش ات ا زقة والشاايع ومهز يأس  غد ايا

 وي اي مكاااي مدكبهااا لل  ااا الااة  مداازف  مااا   الماساا ق

سا  م ك وم ا ا وممزقاا  ااع   ا ا  اع المقعا  الخلفاع   وا

ا يوااافة اماااام امااا   العماااايات   اغماااض ع د اااك  امااا 

 ع وقت مكأ   مي الل اا سك،او م   وا انا غع ي الخ ا 

ا نعداا   لااازاي وعشاا قها الل ماا  غشااخي مماازق اللداا 

الك،اك غعشاا قها كاأم    ا اااا الاا  اللدام المماازق    اااا  

 ي المواا و  علاا  ا يح  وي انكمااام    ي المب ااب

ومداا ا  ااع   زف الاا م مداامدااعب ااا    ااا  داام م اات غاااي م

مقااااب الملااااي     مكماااا سكشااافك عل اااك وساااكلمع ناااع 

 الا  قوااع ا طا اف و م،اع اي غاكموعش قها  ةعك ال
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 الد لم وم م ااك  اق مخ ع لازاي    

معااا م،ااع  ا مداااي عباا  الداا لم ل لاا ا ايغعااة كاا ب 

مدااعاي  عباا  اضاااار ا يواافة وقاا   وااى كااا ماادهم 

  ا ماي اطا اف  ي وقا  اا   كاا مادهم   واا ي  عاا ط

ماا   لااازاي اواااي  الكاا ب   مااي الاا مار علاا  ال واا ى

ومااا   أ اااا   عشااا قها مواااااي نم    وااااات ماااام افكاااا  

عزممكهم و م اااي ال  غعضاهما  اع ما ي اكااي الكا ب 

م،اع اي زقة    ومكعااك ا مدااي غبا و  وق  اف قت  ع ا 

  اة   ماللعلاب    اي  ي عدا ما مفكمااي غااب الغ  ال يج

ت ا ي اا الق،ا    للدا م   اع غ قاغايق  ع ال م وق  

ضا    م غزم    مب و ااز ا مي ي اا واما    لااي مال م ا

ابع اااي شااها  قاالااة  ااع  داا    م اياااو  الاا م   يا مكاا

اغلاااك البااااب غ  لهاااا و   ع ال،اااعا  اداااكو لاااازاي    

 اع  اا يأ مع  ع امضاي ال  ا ا زيق العد  ي الةيا ا

مل ئاااة     م ااااا ال هماااا غع ااااي  كاااا الشااااايع و اع  ااا

  لماااااذا كااااا نااااة    غالمداااا   ومكدااااار  غلداااااي ا اااا ي

 القدا ؟   

معاا ف نااا نااا ام مكااع ام  مكأمااا العشاا ك الل ماا  و 

مغ قاااي  ااع  …  ادااع ام االل اازي ام يوسااع  اويوغااع

ماااي   ااقااة   اوفااا لااازاي يوماا ا علاا   ما ااك و  ةقبلاا

ا    ااع غماا  الاا م ذا  مكعااقاااي   غاا ي  ماا ي اغواا  ام اااا

وأ ااا  م م ااااي غقوعاااة ماااي م غداااهما وملبدااااي  ماااار  

 اماأل اذا ااك غالا م مكاا   … مب،اقاي  مااك … المكخ ا  

كعاشااق ي ماازمف ي او … الشااهااا ةلااازاي  .ناااتاداامع 

ولهاااا ي ملك،ااقاي و موفااااي  اااق  مااك      مااك الدااازف 

 عب ا و  وما 
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 وكلب غا لاف *أاا و"قال "

 

 د.عادل كرمياني :ترمجة

 

لا  ال  ا الداك   لم،الت علا  شاها   الما داك    

اماااي غااامك ام واااا نا  مدكظاا  اللم ااع  كاااينا وعداا 

علام الادف   غاا  ارد مي الف ا  مكا   م اع طلباة قداماغك 

  ومكاا  الب و  داااي .مكاا   م ااع طلبااة ا قدااام ا  اا  

  غاا مكا  والا اع ا يملاة ساكف    .  وال كاا  .المش ف

ولكااااات شاااق قااع الااا  ب ال،اااغ  ات مقبلدداااع  وي أي 

وماا ناا علام الادف   وماي ناا مع  ي ماا ناا الما داك   

    .غا لاف و  وم 

بااا ي غخلااع مااةار مي ذلااك الدااك   اللعاا ي كااالااا         

( يسااااالة 1ق مااا  ال داااا   لكدااات مدااااة ماااا   قااا  قاااا أت)

  و  .عدهاااا أقااام غكأ  لهاااا أو الك ا اااع  ولااام .ما داااك  ي

  لاا لام مكااي ناا لكااي كاا شائ قاا  .أموابت غالشاك والقلاك

  لاا .لك الدك   قلب كاا ا شا ار  المةار ا مد  لة.ااكه 

أي ذلك اللع ي  لع مةا  ا  م اا كاا ما   غأق،ا  غضاب 
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   اع الب اماة مخلاع ماةار ق ما  .وع،ب ة واازعاج وممالاة

  م اااااي م،ااافعها علااا  أيح .ال مدااا  وغعااا نا ال دااا  

  أم اة طقاة؟ .  وات الوقة ا ول  مم الوقة ال اا اة.الغ  ة

  أو اشاب  .ه اي  بااأاها  ع مدك،ى الل ا اشب  وات اا

  لا أا   علها لكاي   وم  مدهض .  لا.وات نز  أيض ة

مي قب   وما قي  وعدا نا أواب م أااا م يساا  ابهااد امات 

  مااة و اا   م يسااة   وماا   وعداا نا ساا خ جم غااا لاف 

يأساا  مااي اماات ااا اب قباا   ومعاااابدع  ول غمااا مااأاع مااع 

الألساى  ؟ م." لقا  غعكداع :ااغاا  ال   ا اا القاعاة ل قاا 

ماملع  . !".ما ة م   ما اغي عب  المم

  الااةاب ذاااب ذلااك .ولكااي لاا   لااع ذاااب   مااا ماا ب   

  .  كام .الدك   الةي أما  الخ ااط المغزولاة الا  وااف

لت غاة  .  أااا اعا .  كا  لدات غا غلا .كدت أغلهااد و اان د 

 اا   مااا مقااايب الداادك ي  وقاا أت مئااات مااا ع وسااعع 

  سااادكاي غكاااا .ة وا اكل زماااةالم،اااا ي غااااللغك ي الع غ ااا

 كااي  .  و اع ل ال هاا أساه  مكا  سااعات مكاأ   .أمامهما

مئااات الل اااالع  مداااماي  اااع الماا اي والقوااط والعشااااق 

مقظاد مك  ال،با  أق أ  اع مئاات الككاب  أغق ت كددع دلك

الق ممة والم م ة  واككشفت عا   أما اح افدا ة عضاا   

ع مئااااات   لهااااا  اااا سااااا  تو  أكااااةب أي قلاااات غااااأاع 

   فاااع ماسااام ال غ اااع وغعااا  نواااا  .ال،ااافمات الب ضاااار

ا موااااي ممكاااا الدماااا ا يح الملداااار  ونكاااةا امكلااات 

  أككااااب .الكلمااااات  ماااااغع والااااك ا وياق الكااااع أمااااامع

  الككاغة والكمزمك أوبما  زراد مي .  أككب وأمزق وأمز

م ااااع  ووواالت غااع ا ماااي الاا  ماا  ككاغااة م مظااااع 

علااب الكب ماات وعلاا  غاااطي كفااع علاا  علااب الدااكا   و
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ولاا لام مكاي  .وعل  ذياع قم ،ع  غا مك  عل  ال ااا  

 مكا  الا ااا    ع ما ت  وع اة  أمزق  كدتمالع  ق  اد 

 .م ا ا وياق

كا نة  اللهاا  المضاد ة ذنبات سا     قا   علداع    

المةار ا مد  لدك   وم   وغ مب  ع  د ق ماي ال ي اة 

م مداااة مز مماااة  غااا   ي اااة  اااعاغعة أو ال امداااة أو الدااا

يساالكع  اقا مم ومككظة الدكاي م ا غغ ا  أي أا ا اع عاي

 ااع الل لااة ا   اا   مااي أمااام اسااكع ا ي وإعاا ا ي ا   اا  

عاااي المعلاماااات  الماااةار أي أا ا اااع    علداااع ذلاااك.لهاااا

  ااا  أما    المكلمعة ل ي  غع  سدك ي مي البماث والكق،اع

اط افاماة واما    قاط    لقا  ماد  ساق ذا؟ما  ل غ مب ل مكم

  أ      مكي أاا امضاد عالماد واغ  اد  قاااي اللاذغ ة لد ااي

  إي كاااي نااةا ملاااز أو   ملاااز  اا   ا اا    ملاااز نااةا؟

  مداداد    أ  ملااز ذلاك امضااد؟ ا اااي ممااي    كاي مد 

ك فمااا اشاااروي  ولكدااتم أاااا امضاااد  ااع الااك الل لااة الكااع لاام 

  مادذا . !"."و  اها لد  و  تمخلع الدك   مةار  ا م

  .  ك ااى .  لقاا   داا ت افدااع و هاا ي و  وماا .و اا ت؟

أوابمتم مفلدااد  وإ  ك اى معقاا  اع . ا  ل لاة ماي عماا  

   ع الك الل لة الكاع ساأق أ  اع واب مكها يساالة .سكعا ي

الما دااك   أمااام أاظاااي مئااات ا شااخاص   مخلااع   هااا 

بب  اكفكااك ال  ااا الدااك   لكعاسااكع مااةار  ا مداا   وغداا

ا واو  غ ي كلمات ماضاع يسالكع وما غةلك  مي  ه  

  لم أام  ع الك الل لة  ومكا  ال،ابا  اقلبات علا  .  لها

اللدبااا ي  و اااع ال،ااابا  ذنبااات لألساااكاذ المشااا ف علااا  

 :يسالكع وغكض ع واا   قلت ل 

  و  أسكو ع ال ام .عكةاي  لق   ئت أطلب ا .اسكاذ :ظ
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  .ق ار  يسالكع

م مم  ما ي قلات لا  ك ماع ناةا  وااساعت  اغ  ت 

 :ا نا  كب   ادار ام قكا ع د    وغ

  .  !؟.ذاام :ظ

ماولت الد و   عل  افدع  م م  غه ور عي اكبكع  

                                                                                                    :وقلت ل 

   .ل لة مك  ال،با لم أام نة  ال :ظ

  ؟.ذاا  ا م :ظ

  ) لام ماا عدع ا سااكاذ أمكمااا .الدااك   الملعاااي الااةي :ظا

 م م ع(

   .  !؟.أي سك   :ظ

  لقاا  ووااا غااع .  أاااا اعااب  اا اد .أمعااةياع مااا أسااكاذ :ظاا

  .الك ا ع الما  ال  م 

                                                             .  !؟.عي مدذا :ظ

  .عي يسالكع :ظ

   !؟ .  ما نةا الك م غ   المازوي.نا  ددت !؟ :ظ

  .  أاا  ا   ع ك مع.ك  :ظ

  .ظ أن أ ما غمدع وأ همدع غه ور

    أسااكو ع غااأي شااكام كاااي المضاااي أمااام .مدااداد  :ظاا

                                                              .الللدة

مداة أمساباع ي ق ارااك ل ساالكك ادكظا  لكددا  م عاد  :ظ

   !.نةا ال ام

   .أعلداا عي اأ  لها :ظ

م اا ناةا ماي قباا  وكاةلك ولكي ما ول ي لام مما ب  :ظ

ب لع نةا   .    ملاز.ل   غالشعر المدكمم

ي أاع ام ضتم  لأ د .لمدذا   ملاز :ظ   .  ا،ا 
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عا   :ظ   .لكدك سل م مم

  .غالمظه   قط :ظ

  كماى عاي ناة  ا قااا  .ا ا   !؟نا الددات ما    :ظ

  َ ع  مااا  ااع  عبكااك وامااكفال غاا  .و  ام ااا  دااااك أمااامع

 لاقت مداقشة أط ومة ال ككايا   

  اغضااب أي قملاات غااااع ا ا عاات عااي يسااالكع   :ظاا

ووواالت ا ماااي غااع  الاا  ماا  أعااا   الدظاا    هااا والكاازام 

  . ااب غا لاف

  .نا نة  اغمة   م   !؟ :ظ

   أو ق ممااة  اا  أسااكو ع  عمااا شاائ اي كاااات   ماا :ظاا

  .لم ي عا اع لمالكع الوب ع ة

  .مدداد  غ اد  :ظ

  .  أسكو ع :ظ

  ؟.ومك  ادكو ع :ظ

  .  أع ف :ظ

  .لا اسكم  الما  نكةا سكمخِللَدع :ظ

  ذلااك ال  ااا .  ولكااي   مفاا  لااع مدهااا.أاااا .سااى :ظاا

  .الدك  

 :قاطع ك مع وغغضب ادار 

  ؟ .أي  ي ا :ظ

  اع الوااغك ا علا  لوااغكذلك ال  ا الةي ع  ك   :ظ

  .غ  كع

  ماا ع قكا  غف وما  .مدداد  وما ع قك  غ سالكك !؟ :ظ

  مااادذا  عاااا ناااةا ال  اااا مكااا  مضاااو ب .وغاااا لاف !؟

  !؟                                                           .افك   

   !!.لم مخلع مةارم  كعا ا   ع كا ل لة :ظ
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  أ  افكا  .نا أااك اكاا  اق غداع ماي اوااغكع غا ا ك :ظ

  !؟. ع مع شكك

  ولكااي مااا العمااا مااع الشااك .أم كاا    هااا ك  اا اد  اا اد  :ظاا

  ؟.والقلك

  !؟.  غع  سدك ي.ور أا  لشئ  م ا :ظ

  .اعم :ظ

  ؟.و  ا مدذا :ظ

  .    ا ش ف العلم.  ا المق قة :ظ

  لكدااع لاام أ هاام .اي كاااي مقاااد كااةلك  أاااا اافااك معااك :ظاا

  .   أ هم.  الدك   والمةار و  وم .ش ئاد 

لقااا   علداااع ذلاااك الداااك   أي أقاااا  غاااأاع  لمااات  :ظااا

  .غا لاف

 ك ى؟ :ظ

لااات   لاااا أااااك أ   .أاااا  مااا مث طاماااا وذو شااالاي :ظااا

 اع واب مة الغا  وأما مك ك ق اراع ل ساالكع ساأعا  ال ا

  .غه ور عي ق،ة ذلك الدك  

غااي اظا  امااي واغكدام ن أ ا سكاذ قل  د  وغعواى أ

 :مم قا  لع

  .  اذنااب.مباا و غأااا    مااا  ندااا  سااا  مااا اقالاا  :ظاا

  .ولكي   اد  العا   غ اد وباماد 

  غاااا ا وااا  أي أقاااا  نكاااةا ااكه ااات  . نكاااةا ااكهااا 

 المةار المباي  لل  ا الدك    ََ،َم ع   ال غط غ ي كا 

ق قاة   الاك الم.أماام ع داع مق ق اةم الا ماي  وشا  واي  

  أااا .  لقا  و ا ت افداع والدااي.الكع   مات غعا  سادك ي

  الخاف والخلا وعش ات العق  وا ما اح .وأم اضع

  الااك .عداا    وماا كلهااا   و اا اها .الدفداا ة لفكاا   طفااالكع
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  قا أت عداااي .  كم كدتم   ها   مااد .الل لة كاات .   ل لة

ماااا ات  وا،اااافمت أوياقهااااا  و ققاااات  يسااااالكع عشاااا 

كدات   نداا ونداا  .ومكا  اقاطهاا و اايزنااكلمااها  غاا 

أقاا أ مدهااا  و اوااة القداام ال الااث الماسااام "الاا  اع عااي 

   كااا ت غفااا   و ااااف  اااع أسااائلة الااا كاا   .  ومااا  "

غالفكاا   ت   كا .   كا ت غاالا اع العلااز.وأ اغكع عدهاا

ذات الع اي الداا ار  اع قدام اللغاة ا اكل زما   ولكاي ماا 

  أطااي ال  اا الداك   الداام .العما مع ال،  ة الداا ار؟

مي ع دع  ولغامة ال،ب  اقلبت عل  اللدب ي  ويغم ع م 

  أاااا .ااةك ي  قا  امات  ا ماااد غها ور  اع كااا ل االع م اااع

س مع الدام  م ث أاام عل  الفاي غع  وضاع يأساع  ااق 

  أاا لدت م لكم   أاا أاام مك  لا كاات ل ي  الاى .الاسا  

م غعضااكم لغامااة طلاااع الفلاا    قاا    مدااا.مشااكلة ومشااكلة

  .  الهلااا اي.عا شااااد  اااع  واماااة   اااا ت  كاااا  أم مااا 

  اعاام .  المد ااة.  افااا  ا ماااا .  اشااا   غداا ط.الكخاواام

المد ة   فع ال ام الةي مات     أغع امت  اع ل لكا  غشاكا 

وأاةك   اع ذلاك الملام غاأاع  .طب عع  ويأمت ملماد عل باد 

  ق  أا  ملم و.ذاب  ع ذلكلت أم   الفك ات  ول   لع قب  

  .  و  غالدااااذج.يأمكااا   اااع مداااامع   أااااا لدااات غالممااااي

  أااا .    اضامكاا علا  عقلاع.ولدت لهةا الم  غ  نمام

أمزي مك  عل  ع،فاي م ت علا  يوا ى غدابب ل لاة 

شكا  ة زمه م مة  وأمما ال عل  ق مع امدار المدا    ا ااد 

الاى نام ونام  مي أي ا وي املة  ولكي مك  لا كاي ل ي  

 ااع أاام  واغفا ع داي م ي أضاع يأساع علا  الاساا    

باااب  يغاام أي الاابعض  مدااكو ع الدااام إي لاام مكداااو  مم

الفاااال ام  ومكقلاااب الااابعض اآل ااا  علااا  اللدبااا ي إي لااام 
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ببتم .  أا  ك م  اين.م اشى كأساد مي الع ق غدة ا  لق  أمم

 اع  ياساة     ع أم  ا مام وقبا أي أمقبا. الع سبع سد ي

  ." لقاا  ازو ااات ! :الما دااك   قااالاا لاااع غشااكا  لاااا ع

  و ااع الل لااة .أماا  الكلاااي الكباااي  ااع الم مدااةغ ازو اات ."

الكااع أغلغااااع غخب نااا لاام أذنااب ماا لكم الاا  أماا  البااايات 

 ش ب الخم   غقايوي   ولم أذنب  قكا ال  ا الكا    

  و اع .أو  .  أو.أو اااع  اغدة  الع ش اد  أو اااعا  أغاناا

مدار ال اام الكاالع ماي زوا هاا ذنبات للغاغاة الق مباة ماي 

مملكدا وغك ت عل  اعاسة مظع  وم ي ي عت  اع الل اا 

وأيغعاا ي يسااالة  م اق ماا ب واااي لهااا وأيغااعدقماات غاا

ب  وشع ت غأي ط اي الفخااع  ع وات ن ملها علا   مم

 ا شلاي ابكع لمزاع  ا،اايت غاأي ا شالاي اقاا  لاع

ااب لاا مها"  اماا :غهماا    لقاا  .زي لكلااك الكااع   عهاا  مم

  وا،اايت م اا  الداااقع الم،اودعة .ها ا ماا "ك  ع

ي الاك الفكاا  سااذ ة  و  إ" : ع   م نا اهم  لع قا لاة

  أااا   أاااي .  ".ادكمك قوا    معاة واما   ماي ع اااك

ب عل كم   أاها ق،ة امكاج غم  ذااها .قي مكامة ذلك المم

اعم  :  أاا أو  أي اقا . ع البكار لمئات ال،فمات الغايقة

ب وااقوااع . ع الك الل لة   ل لة ااه اي الق،  ا غ ض للمم

باع لهاا لدابع ساد ي   اعام  اع الاك الل لاة الكعداار .أغد ة مم

وضااعت يأسااع علاا  الاسااا   واماات  ومااي الممكااي أي 

بهاا  وإ  ك اى اداام وقا   دا ت " إ :اقالاا ذي أاك لم امم

بك الةي طا  سابع ساد   مقااا أي ا ما  لا   م لماا . ي "مم

  لق  امت وأاا أغكع  واغ   لااي وساا اع ماع .اك،ايوي

ااهماي قو ات  ماعع عل ها  و اع مداامع يأمات  اع .يم 

   فاع ذلاك المداام ملمات .وام  ملماد مف مااد وغ ا  مفا  
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   وفكها وأ اةاها .غأاع قكلت الكا   وا كوفت اغدة  الع

ذات المداام ملمات غاأي أو   لق مة غ ي الك اللباا   و اع 

 الع وولاا لكلك الق مة وقكلااع  وأعا وا شق قكهم الكاع 

   ادكهزروا غعقلع   المدام مكاي عل  .نع مب بكع لب كهم

 اد مككاغاا اد نااة  الشاااكلة  اوااة إذا كاااي مداماااد مخااي عاشااق

يغام كاااع مقكاا د أاا  ووالعل اب  اع ذلاك المداام  .م لاع

   الع لشق قكهم غاأاهم سا   دااها كدت أعلم غكه م ات أو 

  غ دما لم م عدع ي ا سك   أي أااام  اع .ونع م  ة  ام زق

  نا   اا غ  كاك وناا .!؟  يغما ادألاي لماذا.الك الل لة

  ناا قاي  عل اك ق،اة . ع مالة سك  وسبب لاك ا يق؟

  أم  أااا  أ ااة  عدااا د  ماا  البااايات .م اااا  ونااا سااك اي؟

  أاا .    شئ.  ط ب مدذا م ب؟.   ك.لكش غا الخم  معاد؟

  .  أسكو ع غهة  البدااطة أي أمكاع ق،اة ذلاك المخمااي

  أاا لم أام مداة عا   ل اا  أم كا  .  أاا م مض.أاا مكعب   اد 

  أم كاا  غكلااك .  أم كاا  غ سااالة ما دااك  ي.غااةلك الملعاااي

  يغماا .  أواغ الاع مكا  الدهاماة.المكانة الكع وقعات   هاا

و كمااا قلاات اضاامك علاا  عقلااع  أو ا،اااب غال نشااة  أ

   اخاى و  .)عفوة( ادخ  مي معاكاي غاضباد ل ي ة 

ااي  اااا  سااماع ق،ااة  قاا   . ااع ذلااك امضاااد  اا اد اخلااا وكم

عل بة مل ئة غالكاايب أو الفاا اع ادكهاع غاالمات وسافك 

  يغمااا مااا  واا مقك أي ادكهااع الق،ااة غأواااات .الاا مار؟

أو يغمااا مااا    .الاا  اف والدامااات والزغايماا  والقااب ت؟

اب  أو ق،اة غال دا ة  أو   مماة وعقااب   سماع ق،ة مم

أو و اع ال، مك والع و  أو و اع اإلاداي مع ذاا  أو 

ع قاة  مع الملكمع أو مع كا ال ا ا  ولكاي ناة  الق،اة  

ااهاا ذات ع قاة غعا م  لاع الداك     .لها غكا نة  ا ش ار
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  .ا لاف (لمةا اا  ا مداا   وللمااةار والدااك   ع قااة غااظ) غاا

  ااهاا مق ق اة ما مت غعا  مئاات الل االع .نة  ل دات مزماة

وغعض ا شه  مي الق ار  والككاغاة  وكاةلك غعا    االع 

عشاا ات المككبااات وككاااغكع للع ماا  مااي ال،اافمات  وغعاا  

ا،فمع للع م  مي ال،فمات الل م   والق ممة  وق ارااع 

لككااب علاام الاادف  الضااخمة  وسااه  الل ااالع  وغعاا  ا مااام 

 لااى مداضاا  المككبااات  لواملااة والع ماا   الكااع قضاا كها ا

  سااااةوالكأمااا  وأوااغا ع للعشاا ات مااي ا  وغعاا  الكأمااا

وال كاا   ا ذك اار وذوي الا ؤوي ال،العار الاةمي كااااا 

مملكاااي مااي المعلامااات والكلااايب  مقاا ماي لااع كااا مااا

المكداعة  وغعا    االع لكلاك ال،افاف الكاع اشا     هاا 

 اا ا   البواا خ ا مماا  الداضاا شاا   م افاا  اإلاداااي كمااا

الا  ما  لام  مباك  وغع  زواج اغدة  الع وولت غع ا ماي

ب ممكاج  ب  كاااد أم     المم ل ي  مكدع مي الاقت لكع أمم

اكظااااي واللقاااارات ووااا اع للاقااات وقااا ي  الكمماااا وا 

الاا أي  و اهااا اااؤ  اع عااي اقاا مم يسااالة ما دااك  ي  

ك معاا  لعا م و اا   كاات   لم مكي الدبب  اع ذلا.المق سة

بدااع     افهماااا مشااكلكع نكااةا   ولكااي نااا  بهااا  أو امم أمم

ااب اغدااة  ااالع مااع .ندااا  مااي أمبهااا مقااا؟!   لقاا  كاااي مم

داازف كم الاا  اآليا سااى الشاا م    ماااد   مداا ما أغاا اد  و

  أااا . اة كاا .  أاا مق   واغي كلاب.مدع  مار ذلك الل  

ووعاغة  ا قة   كا   ا ش ار وكا ا م   ع م ااع غل مة

الاااوز الخامدااة قاا  اي عماا ي  مااع  و.  وأمبهااا.لاام اادااها

  وغداابب .وال  ماا ي  ولاام اااازوج  ولكااي  زلاات أمبهااا

الما دااك   والااك ا  كاااي المعشعشااة  ااع يأسااع  وغداابب 

ذلك الماضاع المعق  الةي ا ك ا    أملك الاقت الكاا ع 
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ع لا  لكمق ك أي شئ . ا    اواة إذا كااي ذلاك الماضاا

عشاا ات   ااع افاا  شخ،اااد م لااع ملاا  إي .واالة غااالدف 

ا ماا اح الدفداا ة اغكاا ارد مااي الهدااك  ما مكاا  ا،ااا الاا  

ذا ادااكف   مااي ا  يغمااا اقالاااي ماا.الخاااف والقلااك والماازي

شااها   الما دااك  ؟   ولكااي إذا الاااوز عماا   ا يغعاا ي 

غا أت وغ أت غالدعا  وضعى اظ   وأوابمت نازم د و

يالاف وأسدااك غ أت غالكدااقط ولام م ا  وأواغعهما غا 

عد نا ل     ابك شع   وام    ع يأسك وأوبمت اولع

 قط   ا ض  غك الفكا  العاا   غا يغما مك  ا يملة   

    .  ولكدهاااا  و ئاااة.  لاااككي نكاااةا.ا ضااا  غاااك زو ااااد 

اعكق وا غأاع   ا الما  والمد،ب أماو  الم،ا  عل  

هااا   لااا اعكقاا ام نكااةا شااها   الما دااك   ومم،اا  علاا  ا ل

    ادا ئاا الظاي غاع قباا أي ادامعاا . دك اكباي  و ئة

    اولقااااا ال وااااص عشااااا  اد  اااع .ق،اااكع الداااا ار

  غاا ماي .  مدكضاعى.الظ م   أاا مداك ي م اا غاالب ككم

ع  كا   يغام   و  أيما  أي ابكااا علا  ماالغؤساد أك  كم 

ت الداااي    أاااا  علاا.  اعاام.اسااكواعكع أي أ علكاام ابكاااي

مبكع غق،،ع ومكامااع المل ئاة غاالبؤي  وكااي غكااؤنم 

مااا اد ل ي ااة  علكدااع أيمااع مااالكع وأم اااااد أ قاا  ا اكبااا  

وأض ى لق،ة اعاساكع وشاقا ع كاةغك ي أو ما ب كاةغات 

كب اا    واخااكلط  ااع م ااااع  ا ماااد المق قااة والكااةب   أاااا 

باع ! ااها غدابب اع .نكةا إاداي ملداي وا  لم أاا مكخبط

   دااف أماا اآلي .    اخاا اا. أاا مله  ومدة م   لم أام

كاااا الاشاااا   المعقااا   وأ  قهاااا عاااي غعضاااها  وعدااا نا 

سكد نشاي ويغماا سك،الدع ماي كاا  هاة يساا ا الما   

والقاااب ت والك،اااف ك  وماااي الممكاااي امضااااد أي ا،ااالدع 
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يسا ا مل ئة غالشكا م  لكدع   أع   أم اة أنم اة ااةك   ي  

  .  اعام.  وماةاؤ  ا مدا .مهم ل ي  ق،اة الداك  مدها   ال

لق  قلت غأاع طالب ما دك    وكاي علاع  أي أقا أ يساالة 

ما دك  ي قبا اآلي   لا لم مكي ذلك الدك   ل غما أوب  

ماضااااعع أافلااااياد مكااااي لااا  وااا ا   وعدااا نا م،ااااب 

اهام إ  غاا قاا .  كا .ال كاا   غال نشة  ول غما غع  أساباع

الااااةي أقااا أ   اااا  يسااااالكع ذاااااا  ال اااام  سااا لكمعاي  ااااع

وم،اا يوي قاا اينم غ،اا  نا لكااع اكاا  م للم ااع لغااات 

  ول غما اا    لاع يساا ا  عاا  مكا  اذناب .العالم الم ة

لللامعات واام ب عي الماضاع الق  م ل ساالكع  ول غماا 

امضاد اعب  غا هع للدة المداقشاة وممدعاااا أااا ووالا اع 

علاااع إي لااام ماوااااا  د اااايوممالعلااااز ماااي أي افااا    

مبالغ الوعام والمدام  ع القدم ال ا لع  ول غما  غاسك  اع

ازعااا مدااع الااك الفكااا  ذات الع داا ي الدااا اومي  ااع قداام 

اللغااة ا اكل زمااة وا  ضاادع  وعداا نا   أسااكو ع العااا   

عد نا ال  وال اع العلاز وشق قااع ال  ب ال،غ  ات  و

 ل اع ا يملةلسكقا  لع وا

  لام اداكوع اكملاة .و هع ماع مم الغ    أغ ب عي :ظ

  .دكوع أي اكزوجا مالما دك   ول

مدة عاام ي وأااا أماأو  اق ماب   وما  وغاا لاف ماي   

  يغما ادألاي لمااذا ا كا ت علام الادف  غالاةات .غعضهما

مي غ ي كا الك العلام المكع   ؟   لق  أ ،  لع عاي م اا 

ولكاااي ناااةا الكدااااؤ  الك  ااا  ماااي ا قاااايب والمعاااايف  

ا شخاص  الق مب ي مدع مع  اي غأاع مدة الوفالاة كدات 

ذك ااااد  ولكاااي ذكاااع  مااا مض مشاااكا ماااي أمااا اح اللدااا  

والدف   وكاي ا و قار وا قايب والمعايف ماا وي أي 
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  ولام أيغاب  اع أي .  لام أواب .أوب  طب بااد أو مهد سااد 

    اكعلبااا ماي ناةا .  و  دت أمالهم امت الكا اب.مدهما

  أاكااام مكلهفااااي لألمااااا  .أااااا أعااا ف طااابعكما مااا ؟  

أ ماااي لهاااا غ وماااع   ماااا لكلاااك ال،ااا  ة الكاااع .والمداواااب

   اع البا ر اع  ات .يمكدع  ع أمضااي   وما  وغاا لافو

   فع أم  ا مام  كدت  ع غ ت أم  ا وا قار .عل    وم 

وغال،اا  ة م،االت علاا  ككاااب لف وماا   وغداا عة ق أااا  

 . يومشااد لف وما  وغم ت عي ككاب أم ا   لا   وأوابمت

ومداااة ذلاااك ال اااام غااا أ ذلاااك الوماااا  م او ااااع وقااا يت 

الم،ااا  علاا  شااها   الدااا ي ا عاا ا ي والااةناب الاا  

قدم علم الدف   وق  م ب ما كدت أوباا ال    ونا  أاكام 

  لق  غ قت  يغع سد ي  ع  ا ا علم الادف  كأما  .ا واع

 فاة ش ا  الو مقة المعككف ي  وأوب  علم الدف  غاغاة ك 

  امااا  علاام الاادف  لاا ي  الاا   بااا  .اهاات غاا ي أمضااااها

وقماام ومضااامك  وامااا  امضاااد لاا ي  الاا  غماا   وامالااتم 

  سبمت  ع البا ر .ال  مات وغ   ويوم اد يوم اد كب ت

قاا ب الضاافاف  وماا ي كباا ت ذنباات  واسااو  ومداااطك 

  اماا  علام الادف  لا ي  الا  كهاى مخ اى و ا ت .عمق 

للماااا م  و اااع كاااا ماااام أ ااا    ااا   ف ا سااا اي وا.  اا  

 ملمااة   ماا    ولكااي ماماااد غعاا  . اا  از ا  شااعاياد غااأاع 

  مقا  اي  و   القاز إذا وقعات .اد واهاي م مض  وأق أ ل  د 

غااا ي غاغاااة ماااي أشااالاي الكاااات  لاااي ابقااا  ويقاااة علااا  

أغ،ااااها  وأاااا امضاااد الكهماات الككااب علاا  نااة  الشاااكلة  

كي  ماااغع وكمااا ال،ااماي  امااكي قواا ات المواا  أماا

علاا  شاااكلكها الكلمااات المككاغااة   كداات أقاا أ ال وامااات 

والمد م ات والق،ا   الشاع مة والفلداف ة والكاايمخ  غاا 
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  أق أنااا .كداات أقاا أ مكاا  قوااع الل ا اا  الق ممااة والم م ااة

  أواااغع .لكاااع ألِااام غكاااا زواماااا و فاماااا افااا  اإلادااااي

  .للماس ق  لكاع أ ا  ماي لمدهاا  ا و  وأمازاي عاز هاا

  لامات الفداا ي لكاع أقا أ ماي  ا   الاك الخوااط أشان

وا لااي المدكاغة عل  قوعة قما  . م ومعاااا  وق،اة 

م ااهم  وماي   لهاا أوابمت ملمااد غما ح ) ااي كاا ( 

قَاا  والخاااف  ااع لامااات )مااااكع( وقبامااة )غاااكاي(  وعم

) مدكامفدااااكع( المدكع،اااا ة و)لاااااياا ( و) ا دشااااع( 

اف( )ن كشااكا( واشاااؤم  وواغكدااامة )مااااال زا( و)كا كاا

وااضا   .)ياماع( واللاد والخاف و)ك ك ( والمزي و

لااااع أي )  وماااا ( نااااا غالااااةات ماااا مض ومكماااا ب عااااي 

  كدات أوا نم وأيغاب  اع .  و.  وي ك  ا وي.الم ح

أي أاماا ب ماا لهم غشاالاعة عااي م ضااع   لااا أسااكوعت 

أغكع ت م   أم    عي  ا  نا أا.الكم ب عد  لكوه ت مد 

  عل  أم اة ماا  أااع قا  أاه ات .لدك    مةار ا.ماضاعع

   لك ماضاعع ولكي ذلك الدك   أ ق اع يأي   ااط شال

وأوااابمت يساااالكع كواااا    ويق اااة  اااع مهاااب الااا م   

و علدع غع  سدك ي أقا  لظ )غا لاف( أاك ق   ازت وأقاا  

    كا  .  أو أاهما معاد قا   دا ا.لظ)  وم ( أاك ق   د ت

  اعم لقا   دا ت .ق   د ت أاهما معاد ق   ازا  وأاا الةي

  ولكي يغم كا ذلاك  أااا أماب .  .  كم كدت  ان د .افدع

  أاااا   .  أمك ماا .  وماا  كلمااا أعاا ت ساا   نااة  الق،ااة

  لقاا  اسااكواع غااا لاف أي مزمزماا   قااط .اسااكو ع الانلاا 

  كا  لا   غاا لاف  غاا ذلاك الداك   اساكواع .عي مكااا 

 مدا      لا  غاا ماةاؤ  ا   ل   الداك   ك   .زمزمك 

  يساالكع .المةار غالةات وااما واات اياواما  غاا يح
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مق سااة ولاام مداابقدع أماا   ااع غاااح غماااي الداابامة  ااع 

  .  نااا.  ماضاااعع.ئ غالمخاااوف اانكااةا غماا  عم ااك ومل

أأ  أ عل  القا  غأي ماضاعع عباي  عي  لاك الااا  

أماا  علاا   ؤلاام ملاا  :  يغمااا اقااا .غاا ي   وماا  وغااا لاف

  أاااا اغااي عباا  ر .  أاااا اداولكاا .الغااا ط اداااو  م ااا نااةا

مااااملع اداولكااا        أماااا أي أالااا    ااا  أو اي اللم اااع.المم

الب و  دااااااي وا ساااااكاذ المشااااا ف والفااااا ا  والولباااااة 

اداااع ماااي القاعاااة غالضااا ب المبااا   و  والمداااكمع ي م

  ل غماااا اكااااي لماضااااعع اوااا ار ط باااة  .والااا ك ت

غ املهمااااا وعداااا نا مااااةك   الكلفزماااااي والمااااةماع  ااااع 

  .  كم ذلك نا مفا    وعدا نا سك،افك لاع .وأ باينما؟

الفكا  ذات الع د ي الدا اومي واقا  لاع والا اع العلاازل 

ل ات والا      ماا.  لم اةنب أاعاغع معك س  .مدداد مأغدع

كاااي م اااد ل فاا   غمااا مققكاا    قاا  كاااي   مك،اااي غأاااك 

كخفاف كاي مدظ  لك غاس   .  كم.سك،ب   ع مامم ما ي  د 

 واسك،غاي!  

أعاا ف مااا أمااع أاااك سااكقال ي عداا نا  غدااار الب ااات   

  نا نا   نا  ق  أاها   ياساك  ." أمكها الددا  :الملاوي 

  لقاا  اااةيت لا اا  اب دااا الم،ااوف  اااةياد . ااع الما دااك  

  عاااي أي  ااااةي .  ".وساااأو     اااع مدااال  المااا  مداااي !

  .و    ا ؟مبك ذلك الدك   أي  ماةاق وما و  لم .اكم م ي؟

عل  أم ة ما  أاا   أاخلا  عاي يساالكع  ولاي أغغاع مدهاا 

الم،ا  عل  شها   الما دك   لكاع أمعلقهاا  ااق يأساع 

علا  أما   ا ياي غ  كاع     اا  ما مض م لاع   ممااد  

  أاااا ماا مض ومااي الاا ا ا .افداا  مااك م ااا نااةا ا  كخاااي

مماازق  ومكاا  لااا كداات ذك اااد  هااةا   مدفااع   ااالك    مااي 
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    اقااا لااع اااا  مااي .اهاام ملاااا يإ ااار م ضاا   غااا ا ذك

  أااك .الع ب أي اكم ب نكةا عي افدك؟  واا  عاي  عل ك

وااغار لااع  وا غااب  ااع ااازم ي وواابغ و هااع اخاااف اإل

  أاااا .كااام أ  عااان    وغعاا نا .اااع ال ااك وأيقااي  أمامااك

  أاا ي ا  .لدت غالعان   مك  أ ل  غكعقا  ا ا مضدك

ل  الم مث عي افدك  لةا  أااك ع ؤ  أاك   ال .مل و 

امقاا  علاا  نااؤ ر ا شااخاص الااةمي مكماا ماي عااي مباااب 

و  اب عقالهم وقلاغهم     ا،غع إلع اي كدت لم ااةق 

 ااع طفالكااك طعاام الاا ك ت غا قاا ام والب،اااق والشااك مة 

ماااملع موعمدااع .والعلااا والاا م   .  ماا ي كاااي عباا  ر المم

الفلقاااة
(1)

.  ماااي ا طفاااا    ومضااا غدع ضااا غاد مب مااااد  و

ا كبااا  وا واااغ  ساااداد مداااع مااا ي كااااااا مضااا غاادع  

  .  مي المعلم ي م ي كااااا غضا غات المداو   .غأق امهم

  .  كم م   مدامت .وأعاا  الخ زياي مكاوي  ان  كفع

  أاا اعااع مي م ض ي .غ،اق نةا وذا  مي عل  و هع

أعماقع  ونما مدة الوفالة  اخ اعضال ي   ا كالد طاي 

  م ضااااي أازيعاااا  اااع أعمااااقع م اااا .كهمااااي  مااااغعمل

اما ( ا  ع  ي الدا اوم ي اللك ي كااكا  اق ككفَع )ضم
(1)

.  

نااااااي ا  ع ااااي كااكاااا اككف ااااي غالكهامهماااا  ماااان شااااغ ي 

كاا ناةاي أ  أااا امضااد م. ؟.ي  ولكي أاا.ما ع ي وغع نا اه 

  ناااي العقا ااي نماا .  نةاي الم ضاي.الم ضاي  ماغع

اف والخلاا  وغدابب ق سا ة وعظماة و ااف نااا ي الخ

وما   :  يغما مدأ  غعضكم.العق ا ي   لت قدم علم الدف 

  امااي امضاااد اخاااف واخلااا .العلااب  ااع م ااا نااةا ا ماا 

 ما اا    ولكااي  .  اعاام أوا قكاام.غاا ي ات مكفاواااة امضاااد؟

  يغماا اقالااي اااك .م ا وملع شخي غ دكم أمِعَ  ل  وما
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ة  ال ي ااة  ا فاااد و لااا د ك ااى اذي اكااةب   لااا كداات لهاا

  لقا  .  أاكم مخوئايك    .أمببت اغدة  الك لدبع سد ي؟

  كدات .أمببكها  ف ة  وكاات نع   اع ف غأم  مبع لهاا

مي  اابع أالظ  شاقاد لها  وكاات نع ادكظا  أي أكشاى 

  أاا الةي كدت أوم وأغكم وغبع وأغل   .لها عي نةا الد 

  ماا أ اع لام أساكوع .م أغا  لهاا غالدا ولكي كدتم ي  د ول

  ولهاا اآلي .  ونكةا ازو ات الكاا  ؤ   ولم أ  .قال  لها

  وولاا اي وغداات  وأعكباا  نااؤ ر ا طفااا  .م مااة أطفااا 

  وأااا .(1)ةن   ةخن اا  غا وا   :  لق  سمانم أغانم.أو  ي

مباي    م دكةغناواي   :سم كهم  ف ة
(5)

  لق  ااةك ت  .

ق أت  اطفة قلبع غال،ا  ة ناة  اللملاة   م ي كدتم طالباد 

" ماي الداها لا ي   :الكع كاات مككاغاة علا  أما    ااا ي

  ! "  .أي أن م غأ ا  ي  ب د ماي أي أقاا   ما أ  أمباك

ت مي ق اراها ي عت يأساها وغا  مباا    ا قاة وم ي أاكه

  :وغأسكهزار قالت لع

 أي مماي قا  نةا؟  :ظ

 :أ بكها غخاف وشفكاي ا الفاي

   !.أم  الشع ار :ظ

ل   مي المدكمب أي اككب م ا ناةا الشائ  اع  :قالت

   .  اا  

 :أواغدع البكم م ي سمعت قالها  وقلت  

  .ااك ممقة:ظ

  كلما أقا  لاك شا ئا .ماذا     لك؟ :أ اغكدع غغضب

 :ال بدع غالقا 

   .ااك ممقة
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  . !.ظ نةا  اك ممقة :قلت لها غخاف و لا

مظااة أي أقااا  لهااا غااأي نااة  اللملااة أي ت  ااع الااك الل 

  .الكع ق أاهاا قا  ككبكهاا ل ماار ومااساا  مالاة وعلاة قلباع

عل  قالها   م ي كااات اكما ب معاع كااي  ؤلكدع لم أ  

 د ي مكف،   قو    قو   ع قاد  وممم   لا د  وأغكاع 

    ع أغلب ا م ااي مزاااد علا  ااقاى لداااع عاي الكا م

ل،اااي الاا  ب وال سااا ا ومااا أماا  الااك ا :يغمااا اقالاااي

  لقا  ككبات .    ادخ عاا. ؟.ا يغع وا يغع ي  غدة  الك

أاا الك ال سا ا ا يغع وا يغع ي  أاا أمضاد أ بات افداع 

  ها   شخي  م لع أشب  غاةلك الشاخي الاةي مغداع لعلاة 

   ااي لام اما قلب   وم ا عاازف اااي ما قي علا  أاغاام ا

  وغالددابة لل،ااي .  !.أااا ا وا أم اد مي نةا الداع؟   أا 

الاا  ب أقااا  لكاام غااأي اغدااة  ااالع لاام اعودااع إمانااا  غااا 

ما   الزماايات ماي إال أت علا  سا قكها ماي غ اكهم  اع 

ذناغع ال هم     الك الدداات ال  ب  وقمت غاام اقهي 

 م عاد  ع الل لة الكع ازو ت نع   ها  ولم مكاي ا،ا  ع 

ف والخلا مدها  ذلك غدبب زوا ها  غا كاي غدبب الخا

 اع ولغامة الاك الل لاة كدات أ ااف ك  ا اد ماي أي مع ا وا 

   ق  كدت ممكفظاد غها  ا ا ود وق مع اع وغ   .عل ها

مقفاااا  وكداااات  ااااع كااااا ماااام أمغ اااا  مكاااااي مفااااال ذلااااك 

  لم أكي أيكب الماا  ت غدابب  للاع الشا م  .ال،د وق

وامدااباد مااي أي م ااااع الداااي   اااع كداات أا،اااي غااأاهم 

سا اد  اع أعمااقهم  يسا  ققاي الدظا   اع   ومعوفااعاد  م 

  ماا اا   ناا نام .  أو أاهام س داكهزؤي مداع.عل  مالكع

  كاات المداا ة .مع  اي غأاع  باي ومدك ي لهة  ال ي ة

غ ي مملكدا والم يسة ا،ا الداعة مي الزمي سا  اد علا  
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   فاع ال،ا ى .ا ق ام  ولكي يغم ذلك كدت أقوعها مش اد 

ا  هاا  يقبكاع وملاى غلعااامع  و اع الشااكار مشااي م نا

اغدلدع ا مواي وادهما   ااقع ال لااج والماالاب  ولعا   

ماا ات كاااي غ  نااا مااؤم   ااع  وملعلدااع م مضاااد طاا م  

   ولكااي يغاام كااا نااةا  قاا   ضاالت المداا   علاا  .الفاا ا 

يكاب الما  ت واولُّع الداي لا هع وقاامكع وم غداع 

" نااذا  : اد مي قالهم   كدت   أمشط شع ي  ا.الممزقة

  .  كاام كداات أغضااب مااي . ! ".  ناا  مشااغا  غالم انقااة

ب شخ،ااااي يأسااا هما ماااي  كلماااة الم انقاااة  ومااا ي ممقااا  

غعضاا هما مكهامداااي ومااي ماام مضاامكاي  وماا ي م  عاااي 

يأس هما غال،  ة ومدظ اي امااي أا،ااينما مضامكاي 

علاااع    اااأاظ  غ قاااة اماااا افداااع ومغواااع ضاااباب الشاااك 

افداع ما ي  ئا مااد أغكعا  عاي الدااي وأ با  كدت  .اظ ي

مزوياا زا    وأع ف غأاع سأاف،   ع قاد ك  ا اد وممما ُّ 

و هااع  لاا د  و  أسااكو ع اداااو  الوعااام مااي الخلااا  

  .وم ااا الدااكاي  الواااعد ي  ااع الدااي ا الااى أواااغعع

كااااات أقااا ا  الشااااي و ك ااا  ماااي مااا   اداااقط ماااي مااا ي 

ب أماة م كاة لاع   كااات عااقا.وادكد   كض غدع وال اع

نااع الماااق الضاا ي  ولعاا   ماا ات غك اات لاماا ي  وغعاا  

ساااكمد ت و هااا ت شاااع  ات شاااايغع اسااابع ساااد ي مااا ي 

وااع وغ زت الاك الكفاماة الما وي  الكاع  اب   تواغ  

  .  كم مق ت عل  الك الكفامة المدموة الخلاك .غ ي ساقع

  وااااع   لاام أ اا أ علاا  الااككلم  ي الدااقى اباا وعلاا  

هااا وكأاا  وااات ضااف ع  ا اا ساااق    ااع الهاع مهكااز مع

 بااي إعلا   ؤ  مض  سبع سداات ولم أ ا .ماسم ال غ ع

ي  أم  غاسكمدا ع  ع مدامع  وكاات ادا  الب ات الملااو
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   " ما غد عَ  :لي لاال اعمكولعي اماي وغ ي م ي وأ   مق

  كدات . ؟ ".  نا ااِت مدكبهة ل .لق  شب وغلغ أغدك   نا 

سا  اد  وكدت  ا ماد أ فع لباسع  أالانا ك مهي وأمضع

ال ا لع عاي أاظااي والا اع  ا ااد ماي أي اا   الاك البقاع 

  لقاا  عااقات  اع مداامع عشاا ات .ال،اف ار اللع داة عل هاا

  ماي .  كا .الددار  وقمات ماع عشا ات الدداار غممايساة

  كدت أا،ااي غاأي كاا الدااي علا  .ا  ضا أي   أقالها

وأز ا  غهاااةا الك،ااااي علااام غكلاااك الكخااا  ت وا مااا م  

  كاااات عباااي  عااي سلداالة مااي الخلااا والخاااف . لاا د 

العاطف اااة   لااام أكاااي أذناااب ل،اااالة  ا ممبااااط والهااازواإل

الفاا لم  وذلااك لك،ااايي أاهاام  إ   اا   عاا حالداا دما 

  .  كام . لاساع علا  أما  المقاعا  عد س دظ وي اماي 

كدت أماب أ ا م الماب والمغاام ات العاطف اة  وأا،ااي 

اي أاع غواا الفلام   هاا  وأمدا  البواا  ا مااد علا  غاسكم 

ا   هااا   .  مااي الااك اللمظااة الكااع ممقب اا.غ  ااا  وشاالاعك 

الفكا    ق  كاي قلبع مكا  أي مدقلع مي مكاا  وم،ا ل ا ا 

كدت أ ش  الداي وأا،اينم مع  اي أااع  اا ى     مع

و لا  وغ   لبك  ع الك م  وكلهام مع  ااي أي والا اع 

 ااااع غ اااات )غاومااااا .غااااا(  وأي عباااا  ر  اعمااااا  ا مااااة

ماملع ع،بع المزاج  ضا غاد مب مااد غعا   مدها  علاعالمم

شاا غ  الخماا   ومااي الخاااف أ قاا  الداا و   علاا   اا وج 

  مي الممكي أاهام مع  ااي غاأاع مداة سابع ساد ي .أ يايي

  لماذا  ع أم   إ  أاا اع   المال  و.  ك     شئ.أمب

 اع ال،اى ال الاث ا غكا ا ع الم ات   وأاا مازلات طالبااد 

    أع ف ماذا أكلت . ق ت الد و   عل    وج غا وع

 ع الل لاة الدااغقة لاةلك ال اام  وما ي ذنبات للم يساة  اع 



 199 

وب مة ال ام الكالع غ أ المغي ما او  غوداع  وا،اايا  

  وأااةك  غاأي المعلام .مل   غازات ممك،    اع أمعاا ع

مااي  للااع )علااع( كاااي  مكماا ب عااي مع كااة )أمماا (  و

سااكئةاي مداا  للخاا وج وقضااار علاا  ا  ؤو ااا ع لاام أ اا 

  .  قاومااات . م المغاااي.ماااا كع  اااع الم ا اااك ال،ااام ة

وكداات أعاا ف أااا  ع،اابع الماازاج وس ضاا غدع غالع،ااا 

  ضااغوت أك اا  .الخ زياا ااة الكااع غ اا   أي  اامكاا  غااأم ي

عل  افدع   ا امما ما أعاا    ولكي كااات غا   ا ا    

 ا  أك    وكاي وط   مع كة )أمم (  ي المغي كاي مز

اا   داا ي ع قاااد .مااز ا  عدفاااد وقكااا د وساافكاد للاا مار   اف، 

غزم اد  وا،ايت أي ما أعاا   مل   غاازات ممك،ا   

  ؟.  نا  : ع أمعا ع  و لا د و   المعلم علع

   .اعم أسكاذ :ظ

ماااي ناااا الاااةي كمداااِ ت أمااا   أساااداا م  اااع ناااة   :ظاااظ

  ؟.المع كة

وكااا  اي مخاا ج وااف   ناااار مااي  اهضاات غداا عة  

مخ  ع  وأي عكها عدا د  ولم أسم  لها غالخ وج  وكاي 

  .المعلااام وزم  اااع الولباااة ال،اااغاي مدكظااا وي أ ااااغكع

  لام مقاا لاع أما اد مادهم .اظ ت اما مم دع واما مداايي

 :اللااب  وغدبب ش   . مع قلت غد عة

   !.أا  ا مام علع :ظظ

    .ك  :ظظ

   .أا  عم  :ظظ

  .  قما ا مام عم .أي عم  ما كلب :ظظ

   .ا مام عم  :ظظ

  .ك  ما أا   المماي :ظظ
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أي ت أي أغكع وأقا  ل    أع ف   لم أكي مشاايكاد   

 ع الك المع كة  لكد  اَقََ َب مدع ووفعدع وفعة شا م   

عل  ما امت أذاع  و ا وات الود ي م وي لفك     ا   

أمااام ع دااع  ومعهااا وغاا أ ال،ااى وكأااا  ماا وي غداا عة 

ياخات  و لاأ د ااقل،ت كا أع،اب وعض ت  د ي و

و   غشكا انكازت الم يساة ماع وا  ك   مام وافعدع 

 :عل  يقبكع وقا 

  لقاا  ااكداا ت اماا   .  مااا اغااي الكلااب.اااا  ال سااا  :ظاا

  المبايكة أسداي ال سا  

مااع واافعك  ا   اا    قاا ت وعااع  وا،ااايت أماا ي  

 ااأي ت ا  ا هااا  ملاا   غااازات ممك،اا    ااع أمعااا ع 

  .  أافلا .  ألى لعدة عل  مك وب ا سها .  أافل . ف ة

  غاااا أ ا طفااااا  .  .  كاااام  للاااات..  مااااي الخلااااا مااااتُّ 

المشاكداي غالقهقهة والضمك معا  ولام أا،ااينم نكاةا 

مكاااااااي  ب ااااار معااااع  وأز ا  غضااااب المعلاااام علااااع  

واافكمت م قكا ع د   أك    وغ أ اللعاب مد ا ماي  ااابع 

   وماا   ماا  م لع،ااا الخ اازياي الق مااب مااي الدااباي  شاافك 

 :  وم  د أ    و  .واهض واقفاد 

  ) .  نا اات طفاا يضا ع؟.اعا  وأ  ج ما م ااي :ظ

  نااا نااةا .اعااا  وأ اا ج ماااأغي المماااي   غاا أت غالبكااار (

                                                                         .المكاي م ا ك وم ة؟

  وأمداك غشاع  يأساع وسامبدع  .ادم  تم  ع مكاااع

والمفكقا     دا ي الدااعم والهزماا   د ي غ أ غض بمم 

  ي اع ما   عداع ما ي سامع واات ياا ي  ا ي ال  ال م 

  لقا  أاقاةاع اللا ي وأ  كااي .ا سك امة واهامة الا يي

مقضااع علااع   ومااي مامهااا مولااك ا طفااا  علااع  اداام ة 
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                                                                                                        .الاسخ   نا  ذي اللباي

أاا أمببت   وم   ا  م  اع عقا   الخااف والخلاا    

  الاك الفكا   .وكا ا م اح الباق ة لفكا   الوفالاة البع ا  

ي الكع أات   ها وافمة ااواعة الب ااح   اأاع كاا شاخ

  لقاا  قمضا  علااع  غكاسا خع للباااي .ومككاب عل هااا شاك مك 

  ل   نةا  قط  غاا و ا  لاع أغاع وأماع ولمئاات .ال ا لع

  .الماا ات أاااااع الشااكا م أمااام أاظاااي المعااايف والغ غااار

مومااع  و ع الم يسة مكم ب المعلماي مع الولبة غلغاة 

  أاااا  ااع ماضاااع .  مكفااع كااا نااةا الظلاام.  كاا .الع،ااا

أقمت ماي  مم ار عل  نة  ا  عا  الم  اضاة  يسالكع 

وعلااا   لااام واعدااات ا غاااار  وعلااا  ع،اااب ة المعلمااا ي 

  .  الخااف.  لقا  أ اا ااع.بك أما  لام أ اا مالم اا ي  ولم 

ا ( لاا لام مخ فاا   اع طفالكا  لماا اا   ماي لكامك  )ن 

 ؟   ق  .  أما غالددبة لكا كا الكع  .غع    مد ي  لم يعب

ك الل لااة الكااع كاا  الوا اااي والمواا  أي طا    أغااا   ااع الا

مغااا ق العاااالم  وغقاااع )كا كاااا( لل لاااة وامااا   غااا ي الظااا م 

  وغكاا    كاااات ككاغاااا  مل ئااة غااالخاف .والمواا  و اااف

ماااملع مااي .والااةااب   أمااا أاااا  قاا  ط  اااع عباا  ر المم

الب ت  ع مئات الل الع  و ع مدك،ى الل ا وغع  أي ااأك  

ب ات  ف اةد كقواة وأ  اا  دا ي مي اام  أياقاع  ا اي ال

  .  ماي الاك ا ما م المخ فاة .امت لما ع القا مم الممازق

  ندااا  المئااات مااي العلمااار .  لاا   أاااا  قااط.الكااع يأمكهااا

   أااا أشاك  اع .والمكمار م ض  م لع أو كااااا م ضا 

و ااا  شااخي غ اا  ماا مض  وأشااك  ااع ذلااك الشااخي 

مااد أغكعا  عاي   أااا  ا .  أو . ؟.  وأمضااد ماي.الةي   مبكاع

 اع   لع المك  ع نةا   مةار ال  ا الدك    .ماضاعع
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الك الل لة المشؤومة أعا ت لةاك اع ع   ذك ماات ماؤم   

  لقاا  قلاات غااأاع اماات غهاا ور  ااع كااا الل ااالع .ذات شاالاي

ماعاا   الااك الل لااة الكااع لاام مداازع ال  ااا الدااك   مااةار  

  .  لاام أااام مكاا  ال،اابا  وأملاات مداقشااة يسااالكع.ا مداا 

  . ؟.  مدداد وأي ا ا عات عدهاا.ل غما اق أنا غع  ع   أمام

  .  أاات   اداكهزئ غاع.  كما اشاار. ؟.أا  ا، ف أممك

  اساكوعت م اا .  أاا اسكوعت امك ام كلكا الم يساك ي.أاا

  .  يغم أي.ط  ع م زاي أي   أ ا غمك   وم  وغا لاف

يغاام أي أم اضااع الدفداا ة  علكدااع أاماااز قلاا  د للااااب 

  لااي .  .  كاام كاااي عماا  طفااالكع مل ئاااد غالمداا ات.  وماا 

ي أشااع  غلزو ااة ذلااك   لااآ.أاداا  ذلااك الكااايمخ ا سااا 

  ولكاي .الب،اق والقشع الةي كاي أغاع مغواع غهاا و هاع

المااةار ا مداا  لل  ااا الدااك   أعواا  مقاا د لكفااة  ااااب 

       وام   ماي أمةماة ذلاك الداك   .غا لاف  ع الم زاي

  يغمااا ادااألاي عااي مااةار قاا م . ة لاا ي  غ اا ت كااا القضاا

  مااا ع قااة ي ااا مخماااي  اقاا  الاااعع  ااع .ي ااا سااك  

  . داا ق غاا   ي ااة  ااع م مدااة غغاا ا  غ سااالة ما دااك   ؟

ع قكاا  غاغدااة  الااك؟    مااا.وماع قكاا  غف وماا  وغااا لاف؟

  ماع قكا  غخااف .وغهكشكاف وكا كا؟ وغكا الك الق امة

  .  .  مقاااد لقاا  اااةك ت.و لااا  ا ااا المااا  ت والداا دما؟

إ  غعا  أاوفاار   ع أم   الم ات لم أ  ا س دما سا  واي

وكاااات  .  كاااي الفلاام المعاا وح  لماااد   ع اااد ا ضاااار 

ال،ااالة مككظااة غااالم انق ي وال  ااا  الكباااي  وكاااي الفلاام 

المع وح نا  لام ) زما   الفك اات(  و لاأ  اع ا  قا مع 

ضاضاار ووقعت عل  ا يح  ايافع أواات وا ا  و

لم مم ب لها م  ا  وسمعت أوااات ضامكات وقهقهاات 
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كا نؤ ر الداي  ولام أعا ف إي كااااا مضامكاي علاع   

اااَ   أم  مضااامكاي علااا  مشاااه  كام ااا ي  اااع الفلااام  واف، 

 د ي ع قاد  ع ذلك الظا م  وشاع ت أاهام يأوااع وأااا 

ومااا ب لاااع  اااع ماا   أ ااا   ماااا ناااا أشااادع   .ك ااى أقاااع

كباات ما لاة ولام أ ا    هااا ما   الما ات ياوأ ضاع   فاع 

أضااو اع أي أ ااا واقفاااد    اااين أ لاا  عل اا  ممااا اد مقعاا 

وكدت كعا اع غايقا  ع  ا اا الخ اا ت   ي الخ اا  كااي 

 ااازراد ماااي م اااااع البدااا وة  وكدااات مددااالماد ماااع أمااا  

اخ  اع  و لأ د ضغط سا ك الما لة علا  الكااغ  و قا ت 

 ااااازاع ووقعاات  ااع مضااي  كااا  ساام دة اللداام غضااة

  ."ماساا ا :ا ط اف   فكمات  انهاا وأمو اداع غالشاكا م

  أ  .  أل دااات لاااك أمم وشاااق قات.  ساااخ ى.عااا مم الشااا ف

  أعكةيت لها وي ااها ك   اد  ولكي كا ذلك . ".ادكمع؟

والاابعض  اضاامكا  غعااض مااي ال كاااب .كاااي غاا   اا و 

اآل   اظا  امااي غشاةي وغضاب  ومبا و أاهام  اع م اا 

ي عل اك أو ممقا وي ومغضاباي نة  المااقى أما مضامكا

  .أااا  ا مااد أيالاى   يالاىاعل ك  ومي الخلا  دا ي 

اَ  ع قااد  و  أعا ف أماي ازلاتم ماي الما لاة    د ي اف، 

 .وكلما أع    نا أاع غد عة ازلات ما ي ااقفات الما لاة

و ع الو ماك لعدات افداع والما لاة والفكاا   وذنبات الا  

ندااا  غك اات  ااامع ق مااب ماام   لاات الم ا ااك ال،اام ة  و

  أاا  ا ماد أغكع  وكدت أا،ااي غاأي  كاا الم مداة قا  .ك   اد 

يم ات افداع  عدا ما هماا ذلاك ا ما  غاأاع كدات مكعما اد 

  .  ماااي الاااك الفكاااا  المشاكداااة . اااع أمضااااي الاااك الفكاااا 

   ماااا اااا   أي إادااااي  ق ااا  ومدكااااب.والدااال وة اللدااااي

   عاي   نا أادع أغكع  م   أ ا.ع    الاماا.؟مكزوج غها
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  .الماضاع   مك  لا كدكم مملاع لكداكم اك،ا  اي م لاع

  وماااذا غمقاا ويي أي .  ولكااي ماااذا أ عااا.ي م لااعاهااةوو

أ عا؟   لا أي ال  ا الدك    لع ماةار  ا مدا   اع الاك 

غه ور و  أمواب غالقلك  ولكدت  اع   ها الل لة لكدت أاام 

ي واابا  ال ااام الكااالع أ  ااا الاا  قاعااة الفاااياغع كااأ  طا

وغ    وأ ل  عل  الك سع الةي عل  اللاااب ا مماي  

ع ال كاا   المداقشاي ماي  لاى مدضا اهم علا   وممِم ق 

  وعد نا أضع الدظاي  .  مدألاادع.لم افعة قل  د االمد،ة 

  وغاامك ام  اا ك م،اغع .عل  ع دع وأق أ يسالكع الق  مة

مااي الولبااة  واللاا  الفكااا  ذات الع اااي    ضاالااع عاا   غ

ار  ااع مقاا مكهم وافاا   غااع ونااع مد نشااة لكااا مااا الدااا 

أملك  مي ذكار ومعلامات  ولا  الخلاا لقامات غكقب لاع  

  .  أمهااا الغ مااب .ولكااي .  مااي ال  ااا الدااك   الملعاااي

افدااك ط لااة عااام ي  امضاا ت  نااا .الق مااب مااي يومااع

مااا مااي أا،اااي   وماا  أو مااي إ  كااا الداااي .لكلااك الل لااة

وأاا أماو  غعث ال و    هما   مدة عام ي .أا،اي غا لاف

ل دهضااا ومك،ااا ما  وأ علهمااا  و  ماا   مقبااا أماا نما 

 :  وأمام أاظاي اللم ع مقا ي  لبعضهما.اآل  

 .  !.لق  اسكواع ذلك الال  الفق   أي م،المدع معك :ظ

 :وعد نا مقا    وم  غزنام 

   !.أاا المه مي غشكام أك    ع يسالك  :ظ

 :ومل ب  غا لاف غمد  

  .ل   ك   اد  :ظ

  ؟.أاع ف لماذا :ظ

  .  يغما   نا  ملكزم غدظ مات مض اك.طبعا :ظ

  .ولكي   اد  أا  م مض :ظ
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ولكاي إي  كا   غشاكا علماع لعا ف ماي أماي  اارت  :ظ

  .نة  العلا وأمي اسكق ت

 :مدأل    وم  وكأا  م م  ممازمك  

   ! .ك ى :ظ

عكماا    أاااك اكلانااا  وي  مااان اإلاداااي وا مدااداد  :ظاا

 !!   غشكا كب   عل  ا م م وا ساط  

 ي ا ساااااواي  كااااااات أو   ااااازمي لمعلاماااااات  :ظااااا

  .ومع  ة ووعع اإلاداي

ولكي أااا   أقكداع غاأي شائ ا  غعا  ا ا ار الكل غاة  :ظ

  .الملماسة عل  

  ؟.مدداد  وما الةي كدت أ عل   ع ع ا اع :ظ

 كدت ا،غع الدمع لهةماي غعض الم ض   وادظ  :ظ

 لمدظاي لألومار غا

  .وأات أمضاد كدت ممكفظاد غبعض الك ب مي  وي :ظ

  ل دكبا  كااا .  ألا   كاةلك؟.ماي  وي أي أيمام غهااي   :ظا

نااةا الاا أي مااي أي م وساااا غأقاا امهم  الااةمي مقالاااي م ااا

  . ه  اإلاداي

 ف الدمااذج .عل  أمة ما  معكب    نا  واما اد ماي  :ظ

 ت غها مي امل اا افا  كب       الةمي م بكاي أمة اك لة

  .اإلاداي

  ؟.كداداي م مض :ظ

   !.اعم :ظ

    ملاا  .  اااك اكلاناا غ ئكا .  لا   ناا لاماا  .كا  :ظا

 اإلاداي م مضاد  

  .ظل   أ همك

  .مككام  و ا  البعاح أمدما اكاي المدكدقعات :ظ
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   !.كدا اكم ب عي الدف  :ظ 

الاةي    ولام   اكما ب عاي الا مان. ؟.لم الدف   قاط :ظ

قَ  الكع اكم ب أات عدها نا م كز كا الك   .العم

أي اار العاالم    اظ مااع مدكش    اع كاا.  أمكا   :ظ

  .غ ناي مي  وي الما ة  ي

  . اوة  ع الملكمعات الب  اازمة وال أسمال ة :ظ

  ؟.أ  اعكق  غأاع ق  ااكق ت الك الملكمعات :ظ 

اي غاااا ماااي أقااااا  ناااؤ ر الدااا  ناااةا لااا   قالاااك :ظااا

  .الم ا ع ي عدك

ولكي نااذا   ناا  أمبات أي ا  اك ف ا كبا  غ داع  :ظ

 .وغ دك نا  ع الم،ولمات الدامكالا  ة

  .  أعكق  :ظ

   .كما اشار :ظ

   .عل  أمة ما  أاا مقكدع غ ممامة الكلايب :ظ

  .وأاا مقكدع غفمي الم مض س م ماد  :ظ

عاناات  أاا أعكقا  غاأي الملكماع إذا كااي اظ فااد وغا  :ظ

قَاا  الكااع م اا ت وأيغكاات  م دهااا   م،اااب اإلاداااي غالعم

  .افدك معها

  ؟.ومك  س ،ب  الملكمع اظ فاد وغ  عانات :ظ

  وعدااا نا ساااك  ا مكمفااااد كاااا الاااك . اااع ماااامم ماااا :ظااا

 ا م اح الكع اكم ب عدها اات  

يغمااااا مقااااا    وماااا  وأسااااكاذي المشاااا ف والولبااااة  

  غأي و اا  ملكماع المدكمعاي  ول غما مك  أاكم اقالاي

 نا ملم مق ي لدمكفال  اظ ى وغ  عانات  غكلك الشاكلة

مي علا  ع د ا      و لأ  م  ع   وم  الدظايا.غ  للمدكقبا

 :مقا و اد مكاض  .وكأاما م م  اله وب مي غا لاف
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مك  ا ي لم مد    نا  ااسا خ لباسا  الا ا لع  اع  :ظ

   . ك   طفالك 

 لاا كماا  للات  اع وعد نا اضمكاي  م عاد  وأاا أ

   . ك   طفالكع  واكف،   أيااغة أافع ع قاد 

  كاااا .  كااا .مااا   أ ااا   أغكعااا ت عاااي الماضااااع   

  أاااا أسااكو ع أملااا  الع قااة .ا شاا ار مخكلوااة مااع غعضااها

غ ي الو اي والدمك  وغ ي المار والداي  الكا اب والا ب  

ا شلاي وا ملاي  الدلام والشم   الدمار والشا واي  

  أاا قلات أي ا شا ار .وو أ  .وعب  ر وغا لاف وأات وأاا

  لا لام .  غا لاف و  وم  اع داي.  أاا مدهمك.ل ي مخكلفة

  ماي .ي ك ى أذي مئداي امت م ي أااا الكعا   مكااا اع د

  ااا  افدااع  ااع م ااا نااة  المكانااة إعلاا   ؤأاااا مكاا  أ اا 

  أاع .عل بة وأاا أاهلم عل هما ادم  مقاد أاها ل . ؟.المخ فة

  أااااا غااا  .أشاااب   ااازاياد ذا قلاااب قاااايم أمااااو  اقو عهماااا

  الخو ئااة  و ئااة ذلااك ال  ااا الدااك   .  الخو ئااة. و ئااة

  ماااي الضااا ويي أي مدبعاااث غاااا لاف .ول ماساااب    ومااا 

للم ا  م  د أ    ولما   شاه  ما عا ذلاك ال  اا الداك   

لكداو  ش اب )الفا كا( ال وسع  ع أم  البايات ال اق ة  

  ا مد   ع مكماى ومماكفال  لض ويي وضع مةاومي ا

  ذلاك .غ  م لما وضع غا لاف م  ال ة ذكا    ع عداك كلبا 

ذي لام ا  .ككشا   لدظ مكا  العظ ماةاالكلب الةي ادبب  ع 

  ااضاااع م  ال اااة ذنب اااة  ا اااا الماااةار ا مدااا  لل  اااا 

سام  االدك  ؟  ولم   مقبل  غا لاف مي غ ي ع د   وم  ا 

  أعاا ف أي اك لااة الماضاااع قاا  .الاادف  ااع اااايمخ علاام 

   فاع الاك الل لاة الكاع .غ أت اضامقك   لدت أاا غالملداي

لاام مداازع ال  ااا الدااك   مااةار  ا مداا  وأواابت غااالقلك 
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 َهََ  عل  الفاي  ع  مااغع غ ماك اظ ماة غاا لاف و و  

  وماي مام مكعاا  اإلادااي .  واما مي.  اما مي.وااها   ا 

َدي أو عل  الد ئ  ل ي ة أاع   إي كاي عل  المَ .ومكك  ى

قَ  الدفد ة اكلمع  ع العقا الباطدع وابقا   قلت غأي كا العم

  ها  ولكي ناذا مةار ال  ا الدك   أعا  لاةاك اع كلاب 

  " مفااااك  غااااا لاف غاااااب مخكباااا    و مضاااا ئ .غااااا لاف

  مككا ي ناةا ا ما  .  مضع قوعة لمم أمام كلبا .الم،با 

  .الم،اااابا  واللماااام  .ي وماااا ب ومئااااات الماااا ات ماااا ا

  الاا  أي م،ااا ا ماا  غالكلااب أي مداا ا .الم،اابا  واللماام

اللعاب مي  م  مع كا إضار  للم،با  مك،ااياد غأاا  قَا   

 . ". عر غاللمم

  ولِاَم .مب و أي اإلاداي مكعا  عل  كا ا، ف  م ا  

  ولكاااي ل عااا ع ألاااى مااا   .  ل عااا ع كلاااب غاااا لاف. ؟. 

لااةي  علدااع أع اا  الدظاا  المااةار ا مداا  لل  ااا الدااك   ا

  اا ا ااع عااي .غأ كااايي  وأاظاا  لبااا لاف غمدظاااي . اا 

  أعااةياع مااا .ي   كاا   ساادك.  أ همااااع أذي.  . .شااكا مع

    .  أاات امضااد عظا م.  أضع مةار  عل  يأسع.  وم 

  .  ماي أااا؟.  أااا أعا ف غاأاع ما مض.ادظ  الع غغضاب

علا   ؤأع ف أاع أمببت اغدة  الع لدبع ساد ي ولام ا ا 

  وأ لاا ماي يكااب الماا  ت  وأي  عبا  لع لهاالبا  غ

ماملع غََ،َك علع   ولكاي الخو ئاة  و ئاة ال  اا  ر المم

  .  كااا عظاا م ولاا  ممبااة.  وااغ الااع و  اغضااب.الدااك  

واام   أاااع اع  اات علاا  غااا لاف مااؤ  اد  وأاااك  كماات 

  أاك أوغ ت .وغ الع  قطاع دع عل  ع   أماي  ولكي 

    امباة .  أاات ما مض.  ناا.ض  مي أم العلمئات الم 

  ماساب  .  الاةاب ذااب  قاا ي.أي مفاز غا لاف  ع ال ناي



 059 

   ااع ا وقااات .  لداادك ي أيا   ااع الل ااا  قااط.نااا غالااةات

  ومااانع .  وأغااي َمااي.    أعاا ف مااي نااا.المكااأ    مداا 

  نا نا مكزوج أم طلقها أو غ   .  لم نا  ع غغ ا .مهدك 

  عاا   أساائلة غاا  .ل ماا  أطفااا  أم   ؟   نااا.مكاازوج لااآي

  غا مكا  واامب الفدا ق   معا ف ماي أماي  اار .أ اغة

    أعاا ف ماااذا و اا   ااع غغاا ا   أو ماااذا  َقَااَ  .نااةا الو اا 

أاا الةي غ  قا ي   ؤ  أا  غوا لق،ة طاملة و  ا  .  ها؟

  ماولاااات لعاااا   ماااا ات أي أسااااكف   مداااا  كمالااااة .عل هااااا

  لَاام  أم مظاا م مكماا ب مااع أماا    .!  لاام ماا عدع .سااامكالا  ة

   ااع .   قااط سااعا .  كاااي مدااعا  قااط.ط لااة الااك الدااد ي

  كااا ل لااة .الدهاااي  ممغ اابم افداا  عااي ا اظاااي  و ااع الل ااا

  أماة .عد ما اقك ب عقايب الداعة مي ال اا ة عشا  معاا 

  مك ا  وم،و م غكا شعر  و اع أغلاب ا م ااي .عا  ؟

 اا  ومعاا  ماي البااي سا  اد مكأ   لداعات مكأ    ماي الل

  ذااا  الم كااتو    كا ل لة غةات الشاكا ذااا.عل  ا ق ام

  م اقاع  ي اات سالم الفدا ق افدا   والداعا افدا  ا ا ي 

ذي الوااغااك ال  مااة غخواااات غو ئااة ا،اا ي عااي مالااة 

ممالااة  ويوماا اد  وغبوااأ  وكأامااا ماا وي علاا  قلباا   و ااع 

دالم لما   عشا  م    ي اات الاأغلب ا م اي مقى عل  

  ملاااي افداا  ومماا   . قااا ك ومغاا ق  ااع  ا ااا   ا ااا 

  . م  أو ما قي لا اا  شاخي عك م دم  م ا شخي ا

عزمااز ل ماا   وم ااا شااخي ملعااا مااي افداا  اي اماااة 

وملعا ماي الا ا ا كلهاا طفا  م كبا    هاا وما  عها لكهكاز  

َ  افدا   وما   أ ا   مخواا  وااات غو ئاة   و لأ  ااةك 

ب غ  كا  المك وناة ومغلقهاا علا  افدا  وغد عة مفك  غا

غمز  ها المك، ئ   كاي قا ي  ع ذلك الفدا ق الا   ي 
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   اع الب اماة .قبا غ امة مداامع   ا   وكأاماا ولِاَ    ا  امضااد 

ولعاااا   امااااام اخل اااات عااااي الما دااااك   وقاااا ار  الككااااب 

   اع .ناا نداا    ناا.ناا نداا   ناا.  اكبعت قا ي.الضخمة

 الدااا دما وي ق والباااايات والشااااايع وا زقاااة وا سااااا

  كااي .  كاي مخوا  واااا  غدا عة.واللاامع والم نع

م  ا غعض ا ماكي وكأا   أي مغ ب عي أاظايي  أو أا  

  لام .  عل باة.ِ ي اما  ال  إاداي غ،اي  غ ا  شا ع ة

مبا ي غالد م علع  ط لة الاك الداد ي يغام اي غ  كا  اقاع 

أي مد   مي أماام  اق غ  كع  ويغم اا  كاي ملب عل   

غ  كع   أيا  مي الشبا  م،ع   ي اات الدالم غخوااات 

الداك        أم قاك الدظا    ا  لما ي واعا  .مملة ومك اماة

  البدولااااي ا ساااا  افداااها ال ما ماااة القاااةي  والمكاساااخة

  ومؤ  ااا  مبللااة ومكو دااة  افداا  الم،ااداع مااي الق مفااة

كااَ ب  وزوج مااي أمةمااة  اقاا   لب مااك  وشااع   أشااعث ومم

ادكب عل ها الك    مي الماا  ا  أاها ق ممة   اد وق  .لااها

  ذلاك الماةار الاةي .وا ش ار ل ي ة  ق ت لااهاا ا والع

 علدع أمع   الدظ   ع افدع  ع   وما  وغاا لاف   لاا أي 

ابعث م   أ    وَعَ َف غهما   ةنما لمكماى  اغا لاف 

ِمااَا لاا  ام ااا  ساا فكخ  ام ضاااد وم ااا كلااب غااا لاف الااةي عم

  وس اضاااعاي  ااع قفاااي ز اااا ع .غهااةمي الاااظ المااةارمي

نةاي المةاراي العا  اي لقا ي نما ماضع  " :وممككَب عل  

ا كخاي لدا م اا كلاب غاا لاف  وأوابما  ازراد ماي ااايمخ 

  اعام ط لاة سادك ي وأااا مكلهاى ما  اللدااي .علم الدف  "

  أو مك  شك مة قا ي  ولكي ماذا مفعاا .لد م وام ة قا ي

  يغمااا مدااأ  أماا كم وك ااى .  لعدااة ر علاا  قااا ي.ب؟الماا

  لق  كاي واامب الفدا ق مقاا  لا   اع كاا .سم ؟اع  ت 
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  لي أ ك  لك الباب .  كفا  العا   المكأ   ." ما قا ي :ل لة

  لَام  ملبا  قاا ي  .م  د أ    إي عم ت مكأ  اد  اع الل اا "

امااة  ااع الب    لقاا  ا،ااايا .ولَاام  معكباا   امضاااد مااي ال  ااا 

  .أوم وأغكام  لكدا  غدا   اع أما  الل االع غ،اات مازمي

غد  مقاماد مم مالهاا الا  أنزو اة و لاأ د قَوَعهاا واماا  

للغدار غاالهايامع
(1)

  وماي مام اماا  للغداار غاالك كع  مام 

ااقااى عدهااا وامااا  لغدااار أغد ااة ق ممااة للمو غااة زناااي 

مداااا ي
(1)

  وأاهاااا  غدااااار  غااااد ار مقاااااطع مااااي الاااا و  

والم اا اي
(9)

الكااع اغداا   ااع قاا   سااها ايغ ااا  وغعاا نا  

  .ساامعت وااات غكااار شاا م  ملااعر غالمداا   وا  كداااق

  و اا .  غك   ع الاك الل لاة ك  ا اد . م والمعااا ملعر غاآل

مبكع  وغع نا م ا كاا الل االع ا  ا    اا ممشاع   ئاة 

وذناغااد  ا اا غ  كاا   و اا ماا وي م اا شااخي  قا  شاا ئاد 

كااي  اع الل االع   مداام ر  ا ت مبمث عد   واوامت ض

ا  غعاا  الداااعة الااماا   أو ال اا ااة غعاا  مدك،ااى الل ااا  

 . كدت   أاام أ  غع   لا   للدام  وااكظا   لما ي عا اا 

لق  قلت غأي مشكلكع اكلخي  ع كااع مداساد  ع مداامع 

ومك قظاد مك  ل،ات أق ام القوط  وكاي قا ي ما ي معاا  

  وشااب   امضاااد غهااؤ ر مماا د مكاا  الدخالااة   ااا ع ومكعااب

  .مقاع ما نم عل ا  مكدار الخم  ملكهماي كا مااالةمي غع  

لق  اعا ت عل  امقاعاات واات ق م ا   وأوابمتم أشاب  

  .  اماا مي.  اعاا  .غدااعة مؤقكا    ا  أاااام ماي  وي ااما 

  ولكعاسة مظاع كااي الداقى الفاواا غا ي .  ام مي.اعا  

بب اه  ااا  غ  ك داااا م اااا ال،اااف مة م،ااا ي أواااااااد غدااا

عل ااا  وكاااا  شخشاااة  ةوقَِ َمااا م   كدااات أسااامع كاااا ط قااا

ونمدة  ومي الدا اة  أسامع كاا أاا ي وااأو  م،ا ي عدا   
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وكاي غمق ويي اب ما غ  كع  لكداع لام أمباة ابا ملها  غاا 

أاع مي ا عماق كدت أشك  قا ي  ا  ملعلدع أي أضاو  

أي ت أي  .للق ار  والككاغة مك  ساعات مكأ    مي الل اا

ما إع ا  وككاغة يسالة ما دك  ي  اع أقاا ماي سادك ي أمك

وأي اع غعا نا لاالاا اع العلااز وشاق قااع  ولكااي لام ماا ي 

غخلاا ي أي مقااام قااا ي  ااع ا اا  ل لااة مااي ل ال هااا غكمامااا 

مامكك  ال  واف مي   م    لا أا   لع مةار  لكدت أاا 

 .  َ ع  عدك نةا ا م  لكع   ا اي   ومع.امضاد 

  اة واعاا ت علا  ا ما   واآلفات ماع غق ت  ع الغ   

الااك المالااة  وكاااي غمقاا ويي الااةناب الاا  القداام الاا ا لع 

للوااا ب  ولكاااي م ممئاااة طالاااب أو أيغعمئاااة طالاااب ماااي 

سكدكها س ،بماي مما مشاغلة لةندع ووا اعع   لكاا 

 ق  كدات  .وام  مدهم مزاج  اص  وق  عاش اهم مي قبا

ة أساااغ ع   كاااي مشاا  اد علاا  أماا  ا قدااام ال ا ل ااة م ماا

العشاا ات مااي الولبااة معااا وي للقداام  ااع كااا ل لااة وناام 

سااكاي   وأواابمت طب باااد افداا اد لهاام  وكااا طالااب ماادهم 

 اااع قلبااا  الملاااعر  لغاماااة مدك،اااى الل اااا مفااا ن لااا ي ماااا

اكقاااا  ماااي  غااالهمام  ولاااةا اخل اات غدااا عة عاااي  كاا   ا 

غ  كااع  و ضاالت ملااايا  قااا ي علاا  أي أوااب  مايساااد 

 .لولبااة الل اااع  للخبااز واللماااع والددااارلملماعااة مااي ا

غق ت أاا  ع الغ  ة الدفل ة وقا ي  ع الغ  ة العل ا  وكدت 

أوغع لكاا واات  وأاظا  لداقى غ  كاع م اا شاخي 

كاات اا ة  غ  كع  .م  ع يأس  لألعل  مدكظ اد يممة ر

وغ  ة قا ي او ي عل    اغة  ولم مكي مغلك اا اةاها   

كار  وأم ااااااد أيا م م ماااع مدهاااا   اااع ال،ااا ى و   اااع الشااا

قداااااع العاااا ق وعلااااب الفاواااال ا واللاغ ااااة والباذالاااااي 
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ة  وكااا شااعر معكباا   قااا ي  ا ضاااد عااي لفايغااوالم غاا  ا

 .الما ة م م هاا  اع الخ اغاة الكاع أوابمت مزغلاة كب ا  

مزغلة ال ك غم ا نة  العاومة الكب      كاا م مداة كب ا   

امضااد أقلا  ماا مفعلا  قاا ي امكاج لمزغلة كب     وكدات أااا 

  قواااع ا وياق . ااا وي  ولكاااي مااااذا أيماااع   هاااا؟واآل

  م مااع قااا ي قدااااع العاا ق وأاااا دااا ات المدكددااخة وال

  نا مفعلها   ا علا قلب  وأعماقا   وأااا .أيمع ا وياق

  أاا الغ مب عاي .  نا غِلاي مخ،   وأاا غِلاي ا  .كةلك

  أااا .ك   غ اغاة مداعافدع وعي غغ ا  وكا ال ا ا  ونا أ

اللااا ع للخبااز والقااب ت وأمااع ومئااات ا شاا ار ا  اا    

  كدت مي الدا ة  ومي الدقى الاةي .ونا أك    اعاد مدع

غ ي غ  كدا أسمع الك    مي ا واات الكع أملااها مدابما 

  كاااي عالماااد مل ئاااد .اشااار  وغع اااي الخ ااا  أشااع  غعالماا 

  كااي ماي .ىشا ا  مكك  كااي كهفااد غ.غا س اي والو سم

نؤ ر ا شخاص الةمي معما الفداااي لهم غايا مكات مي 

عل  مداض  المقانع  أو ملعل  كااب كب ا  غوا د  ما   

ق،،   ولكاي أااا الما مض و اقا  اإليا   واإلغا اع مااذا 

عي  دااي مككشاى  اف  كدت أغمث  أاا .غمدكواعع  عل ؟

مما     أو شاع مل ئة غا مزاي والعلالاااد مي س ما ع ال

ااااأونع  اااع ق،ااا  ا  الااا  امقااااع ومماااا   مااااعع  اااع 

مدك،ى الل ا ال  ق    وعق  ق،اا     أو قااص ملعلداع 

  غاا مكا  .شالاعاد و بااااد   هزماد دغو د م  اع ال أي وم

قا ي لَم  معوى عل  مالكع   ها نا لَم  مخلع مةار  ا مد  

  ولا   .     د ت يسالة ما دك .ولَم  أام  ع الك الل لة

  علا  ا قاا ااكظ ااك . ؟ !.  لمااذا ماا قاا ي.غع  اد أي أم ي

  ع  أات لم اشع  غ.ي  ع كا ل لة   و مق.ك، مق ي لل ا 
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آلي أااا مكا  ا  .  ما قا ي. ؟.ومك  س شع  غع سك   م لك

ة أو مباغكا  أعلم أي علة كب    أو م،ا بة .كارمأمك م مة

ماي كدات   مااد  اع   ما ا   أ.ازو  مفلعة يمكك ال  ندا

   ما .م دها؟ و ع أم ة ق مة كدت ياعع غدم أو ياعع غق ؟

ا   كم أمببت مي الفك ات ال اع ممعلقي ا   ة  ع أافهاي 

  كام ل لاة ذنبات   هاا .أو ممعلقي ا ا ع مكهةلاة  اع اذااهاي

  أاااا   .الاا  اللقااارات غاا ي قو ااع الغاادم أو  ااع المعااالى؟

لكاااك   اا عدع أي    أاا ضل  وغاضاب.أع ف ما قا ي

  ماااذا .    امداالِم؟.  يأسااك.  لماااذا   ا  ااع ماا  .أع  ااك

؟ أااا لاا ع  كاك ل غماا م لاع ما مض     نا أاك    لك

لماا مدكدا الخامااا     ت و  وماا  وعااا اخل اات عااي غاااا لاف

  لكداك عظاا م ا ماا  المااات  .وأسا   ق،ااة غم غكااك لللم ااع

قاا   .أ د كااالِلي  واااةوب م ااا الاا ل   وادفلاا  كالب كاااي  لاا

أماااي ل لااة وأوااع  لألعلاا  وأممواام غاااب غ  كااك وأمقبلااك 

  أاا أيغب  ع ذلك )ال و ( الاةي غد كا  .ما كع ألى قبلة

الاااك الل لاااة غ،اااات مااازمي ملاااعر غاااا  م  وأيغاااب أي 

  م ي غك ات  اع الاك .  اات م ح عضا .اشكمدع غلغكدا

الل لااة شااع ت غااأي  ماعااك  ا قااب الدااقى وادهماا  علاا  

مو  ابلا   اشع  وأي ت م ا     ع،فاي قامكع  وكال

ذي اواااف اي علااا  ماااا كع شااا ق   أ اااك   ماااع غااا ماعك 

   فاات مااي أي ابكااع غك اا   ل ي ااة مكخدااى .واياشاافها

  .الدااقى الفاوااا غاا ي غ  ك دااا وامكلاائ غ  كااع غالاا ماع

  غااا مكاا  .ومااي ك اا   غكا ااك مواااف الفداا ق  اااق المااار

  ماي . ا ا  ا،ب  م ا طا اي اا   كغدا كا ال.العاومة

  لق  س و ت غد عة علا  .  ولكي أمي نا.مقك أي ابكع

  أاز   ع ل لاة .    اع  دع.  أات   امبدع.افدك ون أت
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اااي ضااا فع .وأ  اااا غ  كاااع   غ  كاااع غ ااا  الم اباااة وكم

   قط  ع الك .  أاا امضاد إاداي  وم لك أغكع.وش  دع غك

 ات   الك الل لة الكع غك ات   هاا وغد ات الا و  ع .الل لة

  كداات  ااع كاا ل لااة ااكظاا   .غأااك لداات غا واام وا غكام

مداااك  نمداااة    أشاااع  غكاااا م كاااة ابااا ي.لمااا ي عا ااااك

  أواابمت  اازراد مااي ككبااع وأوياقااع .و شخشااة سااعالك

  مااي  واااك   أسااكو ع عمااا شااعر  .وقلمااع وعامدااااع

  .  ع قاة غ مباة وغ ا   اان  .وأ ق  الداام  وغِاَك اياابط

  اضع غ ضاة أو أي شاعر . ا م ي اعا  لكدام عل  الفاي

(  وم،ا وات امكا اق   اق الممما  الكه غا  ة )اله ك

افكمهااا  .الاا ني لمدااامعع  افااك  الدا ااة  ومااي ماام اغلقهااا

واغلقهااا  ماام اكداااو  الوعااام  وادكشاا  يا مااة الشاااي  ااع 

الغ  ة  ووات اياوام مةا  ك م اا م،ااي ضاا ع عاي 

و  ادام  وم ا  القا لة و  اه أ  وكدت سك  اد غل ال القلب

شه  ومام و    مملها ومع، نا ام أ  ماما  ع أو  

  .أي اااع يأساااع وأشاااان  الداااقى  عاااام ي .المخااااح

مك  غادف  رعام ي غالكمام وأاا مكعا  عل  وات مةا

الم كااااة وا مقاااااع  وغعاااا نا؟؟؟ اللاااا  علاااا  ما ااااة 

س م   المكه ئ  واغ   مكااهاا غا ي الما ي واآل ا   

وغ     وملك ل الع الدك   غ  ة  .وكدت وم    قط

  اكك ي كاا .وقبا ام    الدها ع اخلع مةار  ا ممي

  اشااع  غهااا   اا اد  اخلااع مااةار  .ل لااة ط لااة  عااام ي

  .  غع،اااب ة.ا ممااي وغقاااا  ا،ااافعها غااأيح غ  كاااك

  أسمع ال،فعة ا ول  .غأق،  غضب وممالة وضل 

  وأاااا .الاقاات مكاأ  اد وسا دام قاا يلقا  أواب  وأقاا  

د  كبااع  امضااا كعااب وسااأاام  وغداا عة أ مااع أق مااع وكم مم
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وق،اواااات أوياقاااع  وغعااا نا ا  اااع قااا مك ا مدااا  

د م ا المةار ا ممي غأق،ا   واخلع المةار  ونةا امضا

ضااال  ا،ااافعها غاااا يح وا،ااا ي غضاااب وممالاااة و

غاضب وع،بع وضل  ماي كاا الا ا ا   اكوااا كأ

ة    ال،افعة ا ولا   ال اا ا.وغع  ال،فعة ال اا ة اكم  

  وغعاااا نا م،اااا ي .  مئااااات الل ااااالع.ا ولاااا   ال اا ااااة

د  ول اااايم مدااكم  ذلااك ال،ااات  وماام  ساا م   وااااا

  واااات سااا م   وغعااا نا نااا ور ووااامت . شخشاااة

  وأع ف غع نا غأاك .والخما  العم ك لمدك،ى الل ا

  ومكاا  ال،اابا  ا،ااب  كالم اات مدااة مئااة عااام .اااا م

ات اعااا ت نكااةا مئاا .  أاااام علاا  الفاااي غعاا  .وأاااا

  اعااا ت لقاا  أواابمت مااا قااا ي مااي .  اعااا ت.الل ااالع

   اداااام الااا  أي    أااااام . وي أي أ يي كلاااب غاااا لاف

اللااااي و  الشاااكا والماااا  .ط لاااة الع مااا  ماااي الل اااالع

   ك  افد     الم كة والكدف  وا مقاعافد  وال،ات

الباب  غلق   وات  ني ممك ق  يا مة الشاي   اك  

مااةار ا ممااي  وماام ا مداا   الدا ااة   غلقهااا  واافعة ال

  .  طاك.  طاك.  وافعكاي.  أمدا .  أمدا   أمماي.أممي

  .  وات الد م   اياخار   ما   اام.  ال ااع.ا و 

د .وأاا غع     م ا  د ي َو اع مماب قا ا   و لفا   ا ماا

  .ولكي . ع المعاي  الكب    وال،غ     وي أي مدأ 

مي غق اة  لكعاسة مظع ع ت  ع الك الل لة أك   اأ  اد 

  يأمكك مي الدا ة  اك ا  وأات ا اقع  ي ات .الل الع

الدالم غخوااات غو ئاة ومملااة ومكعباة  و  لات غ  ااة 

  .  الغ  ااة المل ئااة غمئااة لاااي ولاااي.الَعاا َق والَعاا قِ 

الغ  ة المل ئة غا س اي وغكار ا،ى الل اا  ونَام غا  
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  غ  ة الدام والخ اا  .غ امة واهامة ونَم ازو  عظ مة

  أوغ ت الدمع ما   أم ا   .لملم والغ غة والام  وا

لمئاة ماا    وااكظا ت اامااك  ااع سااأق أ  اع وااب مة 

الغ  يسالة ما دك  ي  وأعاا  غعا نا لمضاي الاالا   

العلااااز  وأو ع غغااا ا  ا ز ماااام ووااا اع الااا أي  

وأذناااب الااا  غاغاااة الم مداااة الها  اااة وأسااامع واااات 

ما   الا   الفخااع  ومي الف   مكبان    وم  وناا مما 

  يكااازت اظااا ي اماااا .  ومعااااابدع غاااا لاف.شاااايغ 

د  طاااك طاااك  واااات .الداااقى د وإماغاااا مكااا اق ا  ذناغاااا

الاا ني  يا مااة الشاااي  أغد ااة  ا كااة ومخداقااة   ااك  

  وااااات الداااا م    لااااع المااااةار ا ممااااي   .الشاااابا 

   لاع .اكها انا    نا.  ا اكظاي.  ااكظ ت ااكظ تو

مداا  وعلاا  الفاااي   وساا خلع مااةار  ا .مااةار  ا ممااي

د ساأاام و اع الغا  الما داك  .مدام   سا دام .  وأااا امضاا

 .  ااكظ ت.وأاام

 
 هوامش املرتجم  

*قال ل اسم م،اغ  لاظ)قا ي( و ناا اساكخ ام شاا ع  اع 

 اللغة الك  مة  لل  لة عل  ال لع او الكمق   عل  الداار 

مل  قايئ نة  الق،ة المك  ماة غاأي كاابهاا شا  زا  -1

ع أك اا  مااي مكاااي  مااةك  عباااي  قاا ار  يسااالة مدااي  و اا

الما دااك   مااي قبااا غولاا   ونااةا الشااعر غع اا  عااي واقااع 

المداقشااات ا كا مم ااة الكااع الاا   غمااك يسااا ا وأطااايم  

ال ياسات العل ا  م ث مكاي وا ب البامث   ها نا الا  اع 

م اساائلة ا سااااة   ااع للدااة اعااي يسااالك  أو اط ومكاا  أماا

ب مااادهم  اااع أغلاااب ا م ااااي أي   المداقشاااة  والكاااع مولااا
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اكلاوز الم   المخ،،ة لو   اسئلكهم ومداقشكهم للبامث 

وكةلك مدم  للباماث   هاا قباا غا ر  .أك   مي ا،ى ساعة

المداقشااة أي مقاا م اع مفاااد مخك،اا اد ومااا زاد عااي طب عااة 

يسااالك  أو اط ومكاا   و  مقااام البامااث   هااا غقاا ار  كااا 

للااا ككايا  أماااام للداااة  يساااالك  للما داااك   أو اط ومكااا 

المداقشااة والدااا   المضااااي مااي المداااكمع ي  ا ااا قاعاااة 

وم واااد مدااا علاا  اساالاب شاا  زا  مدااي  ااع  .المداقشااة

مااي الضاا ويي عاا م الك،اا ف  ككاغكاا  لهااة  الق،ااة و اا اا

" أمدماا وي ت  اع الادي غعباي  "قا ار  يساالة الما داك  

ة كااع كاااي غا مكاااي اسااكخ ام عباااي  "  اااعع عااي يسااالوال

                                                                                               ." غ  د عدهاالما دك  

ض ب الفَلَقة )غفك  الفار والا م( اااع ماي الضا ب -1

ما اااا  امااااا الدااااو  الداااافلع لألقاااا ام غاسااااكخ ام ع،ااااا 

الخ اازياي  ومكاااي أم نااا ما عاااد  اوااة لاا   ا طفااا  

وقاا  كاااات نااة  الو مقااة مااي العقاغااة مدااكخ مة  .ال،اغاي

ساغقاد  اع الما ايي ا غك ا  اة لكأ ماب الولباة المشاكدا ي  

                         .ومعاقبة الولبة الكدال 

اااما  أو )زوماااا ( ناااا الشاااخي المااااكم  اااع -1 ضم

اسااواي  )كاااو ( الماا ا  الك  مااة  والكااع اكماا ب عااي ع اا  

الما ا  ما ي قضا  غمو قكا  علا   اايوز وغوالة )كااو (

ااما ( الواغ ااة  والااةي اشاا   ا سااواي  الاا  اواااغك   )ضم

غم ح عضا  أو  هاي ا  ع  عل  ككف   اللكا ي لام اكاي 

وغعا  أي طفاا  الك ااا مااي   لكها  ا ا  غاطعامهمااا مااخ شاااغ ي

وااب  انااا الم مدااة علاا  ذغاا   لااةات اكبااا نم مااي الشااباب 

ااا ما  ( غق ااا   )كاااو ( اكفضاااا للقضااار علاا  الواغ ااة ) ضم

ونكةا ااك،  الشعب  ع كفام  و ه  ع   اايوز  .الم ا 
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الااةي ممكفااا غاا  الكاا   والفاا ي وغعااض شااعاب الشاا ق 

                                                                                                                                           ./اذاي مي كا عام م   ي11سداماد  ع 

مي ا سمار الك  مة الكع اعدع  ةن ةوخن اا وغ وا -1

ا ما وال قة وا غكدامة  وماي غااب الكداما  اشا   الا  اي 

 .ن اا مي اسمار ا و   عد  الك  

ناواي وغ  مباي و  م دك مي ا سمار الك  ماة الكاع -5

وماي غاااب اعداع ال،ا  ة والمازمي والاا ماع و ا ساكدلا   

 .الكداماا  اشاا   الاا  اي ناااواي مااي اساامار ا و   عداا  الكاا  

 ك ااي م اا ناة  ا سامار للكعب ا  اوق  اق،  غوا الق،ة  ع 

 .عي واقع مال 

الغدااار الهااايامع ااااع مااي الغدااار الكاا  ي لاا   أنااالع -1

مدوقااة ناياماااي الااقعااة غاا ي ك  سااكاي إماا اي وك  سااكاي 

الك  ي طاغع  المم ز عي غق ة  الع اق  ولهةا الداع مي الغدار

 .أاااع الغدار الك  ي

زناي مد ي مي مو غات غغ ا  المشهايات     -1

أعاااام ا يغع د ااات والخمداا د ات  ولهااا اساالاغها الغدااا ع 

 .المكم ز غ،ااها الشلع والعةب

الااا و  والم ااا اي ماااي أااااااع الغداااار الفلكلاااايي -9

وق،ابااها الك  ي  م ث مغد  ال و   اع مدوقاة  ناا  

ونداا   .غ دما مغد  الم ا اي  اع مدوقاة ايغ اا وق،ابااها

الع م  مي المو غ ي الك   المشهايمي غا ار كا اااع ماي 

 نةمي الداع ي مي أاااع الغدار الك  ي الفلكلايي 

 
 مي ملماعة "الاي   الدا ار"
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